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Magyarországon a foglalkoztatás színvonala alacsony, messze elmarad az európai országok 
többségétől. Ez korlátozza a gazdaság növekedését, alkalmazkodóképességét, szűk korlátok 
között tartja az államháztartás bevételeit, miközben növeli terheit (mindenekelőtt a 
társadalombiztosítási és általában a szociális ellátásokra fordított kiadásokat), korlátozza az 
adóterhek tartós mérséklésének lehetőségét, fokozza a társadalmi kirekesztődés kockázatát. A 
foglalkoztatás növekedése elsősorban a gazdaság, a versenyszféra növekedésétől, az általuk 
létrehozott munkahelyek számától függ. Még inkább így van ez, amikor nincs lehetőség arra, 
hogy közös adóforintjainkból korlátlanul szaporítsuk azoknak a munkahelyeknek a számát, 
amelyeket részben, vagy egészben az állam tart fenn, vagy támogat. 
 
A gazdaság növekedése tartósan az uniós átlag felett van. Ez a növekedés azonban kevesebb 
tartós munkahelyet teremt, mint az várható volt. A munkaerőhelyzetről és annak okairól a 
Jelentés I. részében részletesen szólunk.  
 
Fontos eredmény, hogy az elmúlt három évben nőtt a foglalkoztatottak száma. Tény, hogy 
emelkedett a munkanélküliség is. A foglalkoztatás és a munkanélküliség párhuzamos 
növekedése szokatlan, politikailag nehezen kezelhető, de fontos üzenete van. Azt jelzi, hogy 
nőtt azoknak az aktivitása, akiknek nincs munkájuk, dolgozni akarnak és keresnek is állást. 
Az a célunk, hogy segítsük őket az álláskeresésben, az elhelyezkedésben, abban, hogy a 
munkaerőpiacon keresett, használható tudásuk legyen. Minél többen jelenjenek meg a 
munkaerőpiacon, legyenek láthatóak, mert csak így tudunk segítséget nyújtani számukra. Az 
első lépés a munkahelyek számának bővítése, a második, hogy segítsünk az embereknek 
álláskeresésben és abban, hogy munkát és munkást kereső megtalálja egymást, a harmadik 
törekvésünk pedig, hogy ezek az állások tartós megélhetést is jelentsenek.  
 
De nem lehetünk nyugodtak. Egy olyan évünk volt 1999-ben, amikor valóban érzékelhetően 
nőtt a foglalkoztatottság, de úgy látszik, ezzel a gazdaság felemésztette a létszámnövelési 
tartalékainak jelentős részét. Ezután a növekedés lelassult, sőt 2001. végén csökkenésbe 
fordult, és azóta is lassú, visszaesésekkel tarkított a foglalkoztatás emelkedése. Csak akkor 
érhetünk el áttörést, ha koncentráljuk erőinket és többfajta – gazdaság- és társadalompolitikai, 
oktatási-képzési, a szociális szférát és a munkaügyeket érintő – intézkedést összehangoltan 
használunk fel a foglalkoztatás bővítésére.  
 
A feladat nem könnyű. Nem csak a múltbéli tapasztalatok intenek erre, hanem az is: úgy kell 
előrelépnünk, hogy megőrizzük versenyképességünket, a termelékenység növekedésének az 
ütemét. E célok együtt nehezen megvalósíthatóak. Ezért a sikerhez nem csupán a kormány 
elszántságára van szükség, hanem politikai megértésre és megegyezésre is arról, hogy milyen 
célok a legfontosabb a foglalkoztatáspolitikában Magyarország számára, és milyen 
áldozatokat kell és lehet hozni e célok megvalósítása érdekében. 
 
A Jelentéshez a Központi Statisztikai Hivatal elemzései, az államigazgatásban készült 
elemzések, stratégiák mellett felhasználtunk számos tudományos, kutatóintézeti 
dokumentumot, mindenekelőtt a Foglalkoztatási Hivatal kutatási főosztályán készült 
elemzéseket, az MTA kutatócsoportja által a közelmúltban EU-s támogatással készített 
értékelést a magyar foglalkoztatáspolitikáról, a Gazdaságkutató Intézetnek a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium számára rendszeresen készülő 
előrejelzéseit.  
Amennyiben a forrást nem jelöljük külön, elemzésünkben a KSH adataira támaszkodunk. 
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I.  HELYZETKÉP A MUNKAERŐPIACRÓL ÉS A MUNKAERŐPIACRA HATÓ 
FOLYAMATOKRÓL 

 
 
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1990-2004. eleje között Magyarországon a 
népesség száma mintegy 260 ezerrel fogyott, miközben a munkavállalási korúaké több mint 
460 ezerrel gyarapodott. Ebben egyfelől demográfiai folyamatok játszottak szerepet, másfelől 
az, hogy 1997. óta a nyugdíjkorhatár fokozatosan növekedni kezdett.  
 
A kilencvenes évek elején a népességből még majdnem minden második volt gazdaságilag 
aktív, ami – munkanélküliség nem lévén – egyben azt is jelentette, hogy a lakosság közel fele 
keresőtevékenységet folytatott. A gazdaságilag aktív népesség száma 1997. elejére azonban 
már mintegy 850 ezerrel lett kevesebb, aránya pedig 41%-ra esett vissza a népesség 
összességéhez képest.  
 
 
1. Foglalkoztatottság 
 
A KSH munkaerő-felmérésének adatai szerint jelenleg 3,9 millió körül van a foglalkoztatottak 
száma. 
 
Magyarország a transzformációs sokk közepette (1989-1992) elveszített közel másfél millió 
munkahelyet, amire kínálati oldalon – elkerülendő a súlyos társadalmi konfliktusokat – úgy 
reagált, hogy a munkaerőpiac elhagyására ösztönözte-kényszerítette az embereket. A 
foglalkoztatottak száma 1993-1996 között további 4 százalékkal zsugorodott, majd 1997-ben 
stabilizálódott, utána pedig növekedésnek indult. 
 
A foglalkoztatás szintje az 1997. évet követően egyik évről a másikra azonban csak kis 
mértékben változott. Magyarországon az utóbbi évtizedben csupán egyszer nőtt jelentősen a 
foglalkoztatottság, 1999-ben, mintegy 110 ezer fővel. Ezt követően a növekedés lelassult, 
2001 végére, 2002 első felére leállt. A lassulásnak összetett okai voltak. A világgazdaságban - 
főleg a számunkra fontos európai térségben - a gazdasági fejlődés üteme megtört, lelassult, s 
ez természetesen hatással volt hazánk gazdasági fejlődésére is. Különösen kedvezőtlenül 
befolyásolta a foglalkoztatottság alakulását az ipari beruházások, a termelés visszaesése (a 
2001. évi 18,3%-ról 2002-ben 2,6%-ra) és hogy egyes, főként tömegtermelést végző 
vállalkozások termelésük egy részét, vagy egészét más országokba helyezték át. (1. sz. ábra 
és 1. sz. táblázat) 
 
A minimálbérek 2001-2002. évi radikális megemelése és a forint árfolyamának csökkenése 
előrehozta a kitelepülési szándékokat, erősítve ezáltal a nemzetközi dekonjunktúra 
kedvezőtlen hatását, anélkül, hogy a leginkább érintett ágazatok erre felkészülhettek volna. 
Az utólagos kiigazítás mindig sokkal nehezebb. A hatásokat ma is érzékeljük, elsősorban az 
alacsony bérű, nagy nemzetközi versenynek kitett ágazatok (textil és bőripar, élelmiszeripar, 
stb.) leépülésében. 
 
A foglalkoztatottaknak már csak mintegy 5%-a dolgozik a mezőgazdaságban, 33%-a az ipari-
építőipari szektorokban és 62%-a a szolgáltatásokban. A termelőszektorok foglalkoztatási 
súlyának fokozatos csökkenése, a szolgáltatások arányának növekedése évek óta tartó 
folyamat, amely az utóbbi éveket is jellemezte. 
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A mezőgazdaságban gyakorlatilag folyamatos a foglalkoztatottak számának lassú leépülése. 
A feldolgozóiparban foglalkoztatottak számának csökkenése 1996-ban megállt, majd enyhén 
emelkedni kezdett, egészen 2001-ig. 2002-től az addig létszámnövelő feldolgozóiparban 
stagnált-csökkent a foglalkoztatás, a színvonalat a szolgáltató ágazatok létszámnövekedésével 
sikerült megőrizni. 2002 második felében, 2003-ban megfordult a kedvezőtlen trend, főleg a 
szolgáltató szektorban - mindenekelőtt a közszolgáltatásokban - bekövetkező 
létszámnövekedés hatására ismét emelkedett a foglalkoztatás. 
 
A szolgáltatási szektort jellemző élénkülés eredményeként mintegy 80 ezer fővel nőtt a nők, 
és több, mint 30 ezerrel a férfiak foglalkoztatása ezen a területen. A relatív változást tekintve 
az ingatlanügyletek, az egészségügy, a közigazgatás és az oktatás mutatott dinamikus 
foglalkoztatás-növekedést a kormányváltás óta. Ebben természetesen meghatározó szerepet 
játszott a közszférában bekövetkezett bérnövekedés és az EU csatlakozással összefüggő 
intézményfejlesztés. A legnagyobb növekedés az ingatlanügyek területén és az 
egészségügyben következett be. 
 
Az építőipart fellendülés jellemezte. Az ágazatban dolgozók száma közel 40 ezerrel 
emelkedett két év alatt. Ebben jelentős szerepet játszott a lakásépítések számának felfutása. 
Ezzel együtt az építőipar folyamatos élénkülése részben azt valószínűsíti, hogy a gazdaság 
túljutott a dekonjunkturális időszak mélypontján. 
 
A szolgáltatási szférát és az építőipart jellemző kedvező foglalkoztatási mutatókat némiképp 
rontotta, hogy a feldolgozóiparban csökkent a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb 
visszaesés - mint már említettük - a textilipart és az élelmiszeripart érintette. 2004-ben már 
nem folytatódhatott a költségvetési szektorban foglalkoztatottak számának bővülése.  
 
A nehezen kiszámítható, még nehezebben kivédhető konjunkturális hatásokon túl, vagy 
inkább ezek részeként megindult egy - foglalkoztatási jelentőségét tekintve - rövid távon 
kisebb hatású, de perspektívájában felbecsülhetetlen értékű folyamat is: az olcsó munkaerőre 
települt munkáltatók helyét átveszi a hazai szakemberállomány tudására alapozó, magas 
hozzáadott értéket előállító munkahelyteremtés. 

 
Mindez a munkaerő jelentős átrendeződését, fluktuációját és mobilitását vonja maga 
után. A foglalkoztatottak közül évenként mintegy 260-270 ezer munkavállaló változtatja 
meg munkahelyét (ez nem tartalmazza az újonnan belépők, kilépők - munkanélkülivé, 
nyugdíjassá válók - stb. adatait, amely ennek akár többszörösét is kiteheti). A 
feldolgozóiparban évenként 60-70 ezer munkavállaló lép át új munkahelyre - ez három 
év alatt mintegy 200 ezer fő, nem véve figyelembe az ismételten változtatókat. A 
munkahelyet változtatók több, mint 70%-a ismét a feldolgozóiparban helyezkedett el, 
miközben a feldolgozóipar más ágazatokból – főként az építőiparból, a kereskedelemből, 
szállítás, posta és távközlésből – is vonzott dolgozókat, mégpedig nagyobb számban, 
mint a más ágazatba átlépőké. A Foglalkoztatási Hivatal adatai szerint az elmúlt években 
az újonnan bejelentett munkaerő igények meghaladták - havi átlagban mintegy 17 ezer fővel - 
a bejelentett létszám-leépítési szándékokat.  
 
Ez a folyamat hosszabb távon vezethet a foglalkoztatottak számának érzékelhető 
növekedéséhez részben a tevékenységek munkahelyteremtő képességének javulásával, 
részben pedig azáltal, hogy a gazdaság magasabb jövedelemtermelő-képessége révén 
fejlődhetnek a kiszolgáló, kapcsolódó tevékenységek is, és több jut a szükséges, de nehezen 
megfizethető (pl. gondozási, háztartások számára végzett) tevékenységek támogatására. Igen 
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nagy a jelentősége ugyanakkor annak is, hogy az iparban foglalkoztatottak egyre nagyobb 
része dolgozik új, újonnan felszerelt, korszerűbb munkahelyen, de a régebbi munkahelyek 
biztonsága és termelékenysége is nőtt, mivel nagyobb hozzáadott érteket biztosító gazdasági 
hálózatokba rendeződtek. Ez támasztja alá, hogy a keresetek növekedése is kiemelkedő volt 
az iparban. A keresetek növekedése másoldalról azt mutatja, hogy az ipar megerősödve, 
sikeresen került ki a versenyből. 
 
Mindezen mozgások eredményeként 2004-ben a nemzetközi összehasonlításra alkalmas 15-
64 évesek foglalkoztatási rátája 56,8% volt, 0,6%-kal magasabb, mint 2001-ben és 2002-
ben. Ezen belül a férfiak foglalkoztatási rátája 63,1, a nőké 50,7%-os (2001-2002: 62,9 és 
49,8%). A 2005. év eddigi adatai alapján a foglalkoztatásban tapasztalható mozgások 
folytatódnak. 
 
A munkahelyek tömeges megszűnése eleinte inkább a férfiakra koncentrálódott, így a nők és 
férfiak foglalkoztatási rátája tekintetében fennálló 15,6 százalékpontnyi különbség 10,7-re 
csökkent 1990-93 között. Később azonban nagyobb méreteket öltött a nők kivonulása a 
munkaerőpiacról, aminek hatására az olló ismét 14,4%-ra nyílt. Az azóta zajló lassú és 
megszakításokkal tarkított foglalkoztatás-bővülés újra a nőknek kedvezett. Ezáltal 
lemaradásuk a férfiaktól 12,4 százalékpontra szűkült 2004-re, ami jóval kisebb, mint az EU-
25 átlaga (15,8). Ez a tendencia most megállni látszik részben azért, mert a létszámnövekedés 
megtorpanása a közszolgálatban elsősorban a nőket érinti kedvezőtlenül, másrészt pedig, mert 
nehéz a gyermekgondozással eltöltött évek után visszatérni a munkaerőpiacra.  
 
A foglalkoztatás alacsony színvonala mellett ugyanakkor erősödnek a hiányjelenségek is. A 
Foglalkoztatási Hivatal folyamatosan mintegy 80-90 ezer üres álláshelyet tart nyilván, annak 
ellenére, hogy a gazdálkodók csak munkaerőigényeik töredékét jelentik be. A hiány tényleges 
mérete aligha számszerűsíthető, és nehezen elkülöníthető, hogy mennyiben vezethető vissza 
ténylegesen a jelentkezők hiányára, és mennyiben arra, hogy a jelentkezők képzettsége nem 
megfelelő, vagy hogy a munkáltatók szívesebben alkalmaznak kisebb béreket is elfogadó, 
mobilabb külföldieket. A munkáltatók - elsősorban a külföldi tulajdonban lévő cégek 
munkáltatói - jelzik elsősorban, hogy nem tudják betölteni a kemény követelményeket, 
viszonylag magas munkakultúrát igénylő munkahelyeket, de a kisvállalkozók is nehezen 
találnak munkást a többfajta tevékenység ellátását megkövetelő munkakörökbe. Ez pedig azt 
jelzi, hogy a munkahely-teremtés a foglalkoztatás bővítésének szükséges, de nem elégséges 
feltétele. 
 
 
2. Nem-foglalkoztatottak 
 
A munkavállalási korú népesség munkaerő-piaci értelemben vett kihasználatlanságáról a 
leghitelesebben a nem-foglalkoztatottak adatai tájékoztatnak. Ebbe mindazok beletartoznak, 
akik nem folytatnak kereső tevékenységet: a munkanélküliek és az inaktívak. Ezek aránya a 
munkavállalási korú népességhez viszonyítva 22,8%-ot tett ki 1990. elején, majd 1997-re 
megduplázódott, azóta viszont apadásnak indult. (2. sz. ábra)  
 
A nem foglalkoztatottak száma annak ellenére magas, hogy Magyarországon - még az 1998-
ban elindult fokozatos emelkedést figyelembe véve is - nemzetközi összehasonlításban 
alacsony a nyugdíjkorhatár. Az inaktivitás mértékében komoly szerepet játszik hazánk 
kedvezőtlen egészségügyi helyzete, bár az elmúlt évek összehasonlítható mutatói enyhe 
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javulást jeleznek. Különösen a munkavállalási korú népesség és ezen belül is a férfiak 
megbetegedési és halálozási mutatói aggasztóak. 
 
A nem-foglalkoztatottak számának növekedésében a jóléti ellátórendszer is meghatározó 
szerepet játszott, elősegítve-lehetővé téve, hogy az állásuk elvesztésétől tartó, a helyüket 
esetleg nehezebben találó emberek az inaktivitás különböző csatornáin (öregségi, elő-, 
korkedvezményes, rokkant nyugdíjazás, gyed, gyes, gyet) keresztül elhagyják a 
munkaerőpiacot. 
 
A nem foglalkoztatottak közül 100-120 ezer fő (2004-ben 110 ezren) kapnak munkanélküli 
járadékot, 130-140 ezren munkanélküliségük miatt segélyt. Ők általában az ILO besorolás 
aktív munkakeresés kritériumát nem teljesítik, jóllehet az eddig vizsgált csoportok közül ők 
állnak legközelebb a munkaerőpiachoz. (Többségükről joggal feltételezető, hogy 
munkanélküli ellátásukat, segélyüket bármikor munkavégzéshez kapcsolódó jövedelemre 
cserélnék.) 
 
1990 és 2004 között a munkavállalási korúak között több mint egymillióval nőtt a nem-
foglalkoztatottak száma, de közülük "csak" 260 ezren lettek munkanélküliek. Amikor pedig 
apadni kezdett a munkanélküliség, az jó ideig a foglalkoztatottság további szűkülése mellett 
valósult meg, jelezve, hogy a munkanélküli ellátásukat kimerítők nem tértek vissza a 
munkaerőpiacra, hanem ugyancsak az inaktívak táborát gyarapították. A nőknél csak 1997 óta 
tapasztalható, hogy elhelyezkedésüknek köszönhetően csökkent a munkanélküliek állománya. 
A férfiaknál ez a fordulat már korábban bekövetkezett. Ennek ellenére mindkét nemnél igen 
magas (a férfiaknál egyharmados, a nőknél pedig jóval 40% fölötti) azoknak az aránya, akik 
szociális-jóléti ellátásból, vagy eltartóik jövedelméből élnek. 
 
 

2.1. Munkanélküliek 
 
A KSH munkaerőfelmérésének adatai szerint 2005. május-júliusában 300 ezer fő volt a 
munkanélküliek száma, a munkanélküliségi ráta 7,1%-os. 
 
A munkanélküliség nemzetközi összehasonlításban alacsony. Sajátosan magyar jelenség, 
hogy az alacsony foglalkoztatottság alacsony munkanélküliséggel párosul (3. sz. ábra). Ez azt 
jelenti, hogy a nem-foglalkoztatottak nagy része nem keres aktívan állást.  
 
Tapasztalható, hogy a munkanélküliségi ráta az elmúlt 15 évben nem mozgott együtt a 
foglalkoztatással: akkor is csökkenhet, amikor romlanak a foglalkoztatási mutatók és 
emelkedhet - mint ahogy most is tanúi vagyunk - amikor nem romlik a foglalkoztatási helyzet. 
A munkanélküliek számának alakulását legalább annyira meghatározza az aktivitás alakulása 
és a foglalkoztatáspolitikai "ösztönzők", mint a munkaerőpiaci mozgások, a foglalkoztatási 
helyzet változása (2. sz. ábra). A munkanélküliek számának 2002 és 2004 közötti 14 ezer fős 
- folytatódó - növekedése is számos, egymást erősítő negatív és pozitív jelenségre vezethető 
vissza. 
 
Megnőtt a munkaerőpiacon a keresés időtartama. Ha dinamikus a gazdasági szerkezet 
átalakulása - és Magyarországon most ez a helyzet - akkor a munkáltatók és a munkavállalók 
is gyakrabban váltanak, elhúzódhat a keresés, az álláskeresők egy időre munkanélküliként 
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jelennek meg. Ugyancsak lassúbb az elhelyezkedés, ha az iskolából kikerülők végzettségét 
nem, vagy kevesen keresik a munkaerőpiacon, ha korrekcióra van szükség. 
Növelte az aktivitást, az álláskeresési hajlandóságot az elmúlt években tapasztalt dinamikus 
reálbér-emelkedés és a nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedése is. Kikerülnek már azok a 
korosztályok, amelyek tagjai a korhatár emelést megelőzően tömegesen elhagyták a 
munkaerőpiacot. 
 
Az aktivitás növelését, a fokozott álláskeresést kívánta elősegíteni több új támogatás is (ld. 
II. fejezet). Az volt a cél, hogy az inaktívak jelenjenek meg a munkaerőpiacon, maradjanak a 
munkaügyi szervezet vonzáskörében. Ezért vezettük be az álláskeresést ösztönző juttatást, 
amellyel nőtt a regisztrációs érdekeltség, 20 ezer fővel lett nagyobb az ellátásban részesülő 
munkanélküliek száma. Az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatóknak is kevesebbet 
kell ma fizetniük, ha a munkát végzőt a munkaügyi kirendeltségnél munkanélküliként 
nyilvántartásba veszik. Ez szintén növelte a regisztrációs érdekeltséget, és ezzel a 
munkanélküliek számát. (A kék könyvről szóló törvényben azonban jelentősen csökkentjük a 
közteherjegy árát, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy 2006. január 1-től megszűnjék a 
kettős befizetési tábla és ezzel a „technikai érdekeltség” a munkanélküliként való 
regisztrációra.) 
 
A sorkatonai és a polgári szolgálat megszűnése is éreztette hatását: a sorkatonai szolgálat 
évente 16-18 ezer fiatal munkavállalót vont ki átmenetileg a munkaerőpiacról, míg a polgári 
szolgálatot teljesítők száma mintegy 5 ezer főt tett ki. Nagy részük álláskeresőként jelenik 
meg a munkaerőpiacon. 
 
Nőtt a foglalkoztatottak között a külföldiek és a nyugdíj mellett munkát vállalók száma, és 
ez is érzékelhető – bár nem számszerűsíthető – kiszorító hatással járt. 
 
A nők munkanélküliségi rátája - ez szintén magyar sajátosság - alacsonyabb a férfiakénál. 
Nagyobb arányban dolgoztak olyan ágazatokban (köztisztviselőként, közalkalmazottként, 
állami tulajdonú foglalkoztatóknál), amelyekben viszonylag alacsony volt az állásvesztés 
kockázata. Másrészt pedig az állásukat elvesztő nők körében többen válnak inaktívvá a sokáig 
alacsonyabb nyugdíjkorhatár, a gyermeknevelés miatt, és azért, mert az állásukat elvesztő nők 
nehezebben találnak újból munkahelyet maguknak. 2002-től e téren is fordulat állt be: a 
nőknek nemcsak a foglalkoztatásuk, hanem a munkanélküliségük is gyorsabban nőtt, mint 
a férfiaké. 
 
A Foglalkoztatási Hivatal munkanélküli nyilvántartásában is nőtt a munkanélküliek száma, 
bár arányát tekintve lassabban, mint ahogy azt a KSH munkaerő-felmérésében láttunk. 2004- 
ben a regisztrált munkanélküliek száma átlagosan 376 ezer volt, 31 ezerrel magasabb, mint 
2002-ben. Az átlagosnál gyorsabban nőtt a pályakezdők, a nők munkanélkülisége, jóval 
gyorsabban a felsőfokú végzettséggel, lassabban viszont a középfokú szakképzettséggel 
rendelkezőké. 
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2.2. Inaktívak 
 
1992-ben a munkaerő-felmérés kezdő évében, az akkori szabályok szerint munkavállalási 
korúnak minősülők 28,1%-a volt gazdaságilag nem aktív. 1998-ban ez az arány – miközben a 
nőknél két, a férfiaknál egy évvel nőtt a munkavállalási kor – elérte a 36,6%-ot, majd a 
nyugdíjkorhatár fokozatos emelkedése mellett a munkavállalási korúakon belül az inaktívak 
aránya nagyjából ezen a szinten állandósult. A nemzetközi összehasonlításban használt 
korcsoportra – a 15-64 éves népességre – számolva az inaktívak 1992-ben 35,6%-ot, 1998-
ban 41,8%-ot, 2004-ben 39,5%-ot képviseltek.  
 
Legnagyobb csoportjukat a nyugdíjasok alkotják, 2004-ben minden 3. munkavállalási korú 
gazdaságilag nem aktív személy kapott valamilyen nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátást. 
Létszámuk 1990 óta közel két- és félszeresére emelkedett, a nőké több mint háromszorosára, a 
férfiaké pedig kétszeresére.  
A munkaerő-felmérés adatai szerint nőtt a nyugdíjasok között a munkát vállalók száma (ők a 
munkaerő-felmérés szerint foglalkoztatottnak számítanak) a 2002. évi 117 ezerről 159 ezer 
főre. 2004-ben mind a munkavállalási korú rokkant nyugdíjasok, mind az öregségi 
nyugdíjasoknak 10%-a dolgozott. Ráadásul a nyugdíj mellett dolgozók növekvő hányada 
(2004-ben 62,7%) a munkavállalási kor betöltése előtt igénybe vett nyugdíjjal kombinálja a 
munkavégzést. 
 
Az inaktívak második legnépesebb csoportja mintegy 740 ezer fővel a nappali tagozaton 
tanulók. Ők a 90-es évek végétől a 15-64 éves népesség 10-12%-át alkotják, arányuk ha 
nagyon kis mértékben is, de az utóbbi években nőtt. A felsőoktatás expanziós folyamata (a 
nappali tagozatos hallgatók korosztályukon belüli arányának növekedése) úgy tűnik 
befejeződött, de az egyre érzékelhetőbb elhelyezkedési gondokra az egyik reakció a 
tanulmányok befejezésének minél későbbre halasztása. A nappali tagozaton tanulók mellett 
kb. 30 ezer – túlnyomó többségében a fiatal korosztályba tartozó - olyan egyéb inaktív is 
van, akikről tudható, hogy nem tanulnak nappali tagozaton. E csoportba tartozók száma 
emelkedik. 
 
Az inaktívak harmadik csoportját alkotják azok, akik valamilyen gyermekgondozási 
támogatással nevelik otthon gyermekeiket. A születési szám mérséklődése ellenére a 
gyermekgondozási ellátást igénybevevők száma nem csökken. Gyermekgondozási ellátás 
igénybevétele miatt volt távol a munkapiactól 2004-ben mintegy 300 ezer fő, ebből 
gazdaságilag nem aktív közel 280 ezer fő, a munkavállalási korú népesség 4,4%-a, a nők 
10%-a. 
 
A munkaerő-felmérés 2004-ben összességében mintegy 390 ezer olyan munkavállalási korú 
egyéb inaktívat vett számba, aki semmiféle kimutatható jövedelemforrással nem 
rendelkezett és semmilyen formában nem  tanult. Létszámuk évek óta gyakorlatilag állandó. 
A csoporton belül a nők közel 60%-os arányt képviseltek, s korcsoportos eloszlásuk a 20-54 
évesek esetében egyenletes. A férfiak esetében a 15-29 éves korosztályból került ki az. egyéb 
inaktívak mintegy 55%-a. Az idősebb korosztályba tartozók esetében általában a nyugdíjazás 
jelenti a munkaerő-piaci kilépés fő módját, ezért ők a csoporton belül alulreprezentáltak. 
Figyelemre méltó, hogy 73 ezer 15-19 éves  fiatal minősült egyéb inaktívnak 2004-ben. 
Többségük vélhetően tanulmányai megszakítása, vagy jobb esetben a továbbtanulásra való 
felkészülés miatt van távol a munkaerőpiactól. 
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Az egyéb inaktívak mintegy 2/3-a nyilatkozott úgy, hogy nem kíván dolgozni. A nők 
esetében ez az arány 70% feletti. A dolgozni nem kívánók hányada a fiataloknál a 
legnagyobb, majd az életkor előrehaladásával csökken, ami feltehetően összefügg a korábbi 
munkatapasztalattal. Mindenesetre figyelemre méltó, hogy az egyéb inaktívak csoportjába 
tartozó férfiak 48%-a, a nők 40%-a még soha nem dolgozott.  
 
Az egyéb inaktívak erősen túlreprezentáltak a községekben élők körében és alulreprezentáltak 
a fővárosban, ami egyértelműen utal a státusz munkaerő-piaci meghatározottságára. A 
munkavégzéshez kapcsolódó jövedelem hiánya miatt az egyéb inaktívak jelentős része még 
25 éven felüli életkorban is gyermek családi állásúként él a szülői háztartásban. 
 
Összefoglalóan: 2002 és 2004 között a 15-74 éves népességben inaktívak száma 84 ezer fővel 
csökkent. Ugyanebben az időszakban a foglalkoztatottak száma 30, munkanélkülieké 14 ezer 
fővel nőtt, emelkedett tehát a munkaerőpiaci részvétel. 
A legfrissebb 2005. május-július adatokat összehasonlítva a 3 évvel korábbi helyzettel: 97 
ezerrel nőtt a gazdaságilag aktívak létszáma, ebből 36 ezerrel a foglalkoztatottaké és 61 
ezerrel a munkanélkülieké. Az inaktívak száma 137 ezerrel lett kevesebb, a nem-
foglalkoztatottaké így 76 ezerrel csökkent. 
 
 
3. Néhány kiemelt réteg helyzete 
 

3.1. Demográfiai hátrányok 
 
Vannak demográfiai és társadalmi rétegek, amelyek munkaerőpiaci be-, vagy 
visszailleszkedése nehezebb az átlagosnál. Ilyenek a nők, akik munkaerőpiaci helyzetének 
sajátosságaira az előző részekben kitértünk. A fiatalok elhelyezkedése azért nehezebb, mert a 
belépés problémáival kell megküzdeniük: a munkatapasztalat, a gyakorlat hiányával (részben 
természetesen a nők gondjai is a gyermekgondozás miatti hosszú „kihagyásra" vezethetők 
vissza). Az idősebbek esetében pedig nem elsősorban munkahelyük megtartása nehéz 
(tapasztalatok szerint nem őket bocsátják el az elsők között), de ha mégis elvesztették 
állásukat, akkor nehezen találnak újat. 
 
A fiatalok között igen magas az inaktivitás, kevés a foglalkoztatott és a munkanélküli (az 
1,3 millió 15-24 éves közül 300 ezer körül van a foglalkoztatottak és 60 ezer körül a 
munkanélküliek száma). Az inaktívak nagy része tanuló, de sokan vannak, akik nem tanulnak, 
esetleg gyermeküket nevelik, vagy várnak-keresgélnek. 
 
A rendszerváltást követően a foglalkoztatottság radikális visszaesése, a munkanélküliség 
megjelenése és gyors növekedése a fiatalokat fokozottan érintette. A kilencvenes évek végén 
javult a helyzet az oktatási expanzió és az általános fellendülés hatására, 2001-től azonban a 
15-24 évesek munkanélküliségi rátája ismét emelkedni kezdett, és ez azóta is tart, 2004-ben 
már 15,5% volt.  
 
A munkaerő-piaci folyamatok alapján látható, hogy az oktatás kiterjesztése csupán rövid 
távon mérsékli a munkaerő-kínálatot, több év távlatában csak akkor gyakorol kedvező hatást, 
ha az oktatás a munkaerő-keresletnek megfelelő színvonalon és összetételben bővül. A 
képzési szerkezet ráadásul még nagyobb szerepet kapott azáltal, hogy a munkaerőpiacon 
nagyon erős verseny jött létre. A hetvenes évek második felében született nagy létszámú 
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generáció iskolából munkába történő átmeneti időszaka elhúzódott, és e generáció tagjai a 
jelenleg 15–24 évesek számára a munkaerőpiacon még az utóbbi években is versenytársat 
jelentettek. Ez az oka annak, hogy a 25-29 éves korosztály munkaerő-piaci helyzete sem 
megnyugtató, munkanélküliségük magasabb, mint idősebb társaiké, bár sokkal 
iskolázottabbak náluk. A legnagyobb különbség az egész 15-64 éves népességre és a 25-29 
évesekre jellemző munkanélküliségi ráta között 2001–2002-ben mutatkozott, amikor is a 
hetvenes évek második felében született nagy létszámú generáció diplomás tagjai tömegesen 
jelentek meg a munkaerőpiacon, kiváltva ezzel a diplomás munkanélküliségi ráta 
megugrását, amelynek növekedése azóta is tart. Ugyanakkor a diplomásoknak változatlanul 
jelentős az előnyük a munkaerőpiacon mind a kereseteket, mint pedig az elhelyezkedési 
esélyeket tekintve az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezőkhöz képest. 
 
Az 50 évesnél idősebb foglalkoztatottak száma emelkedett, különösen a nyugdíj előtti 
korcsoportokban, az 55-59 éves nők és 60-64 éves férfiak esetében. Az 50-64 évesek között a 
foglalkoztatottak aránya 2002 és 2004 között jelentősen nőtt. Ezzel párhuzamosan növekedett 
némileg a munkanélküliségük is, ezáltal a gazdaságilag inaktívak száma visszaszorult. Az 
aktivitás javulása - a nyugdíjkorhatár emelkedése mellett - arra is visszavezethető, hogy a 
kilépők helyére lépő új korosztályoknak már magasabb a képzettségük, a munkavállalási 
hajlandóságuk. 
 
Ezzel együtt még mindig igen alacsony az idősebbek foglalkoztatási rátája, akkor is, ha 
figyelembe vesszük a magyarországi - európainál alacsonyabb - nyugdíjkorhatárt. A korhatár 
alatti 50 évesnél idősebb népességnek mindössze 46%-a dolgozik, különösen az 55 évesnél 
idősebbek foglalkoztatása alacsony. Leginkább veszélyeztetettek az alacsony iskolai 
végzettségű, korszerű szakmával nem rendelkező idősebbek. 
 
 

3.2. Társadalmi hátrányok 
 
Vannak olyan hátrányos helyzetű rétegek, amelyek iránt a keresletet a gazdasági fellendülés 
sem élénkíti, munkaerő-piaci helyzetük csak akkor javul, ha azt külön programok, 
támogatások segítik. Közéjük tartoznak általában az alacsony iskolai végzettségűek, a 
fogyatékossággal élő, egészségkárosodott emberek, a roma származásúak.  
 
Magyarországon az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek munkaerő-piaci 
részvételi rátái jóval elmaradnak az átlagostól, és a munkanélküliség szintje ezekben a 
csoportokban a legmagasabb (4. sz. táblázat). Ez a lemaradás oly nagy mértékű, hogy – a 
népesség alacsony részaránya ellenére is – jelentős mértékben magyarázza a magyarországi 
alacsony foglalkoztatottságot. 
 
A fogyatékossággal élő emberek munkaerő-piaci jelenléte marginálisnak mondható. A 
KSH 2002. évi felvétele alapján a 656 ezer munkavállalási korúnak minősülő, tartós egészségi 
problémát jelzők közül kevesebb, mint 95 ezren voltak jelen a munkaerőpiacon, ebből is közel 
10 ezren munkanélküliként. A tartós egészségi problémával illetve fogyatékossággal élők 
munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. A foglalkoztatottakon belül az érintettek 
mintegy harmadát alkalmazták speciális (védett, támogatott) munkahelyen. Alacsony 
foglalkoztatásuk ellenére sem a munkanélküliségük, inkább inaktivitásuk magas, amely 
rendszerint valamilyen típusú ellátással párosul. 
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Mérvadó szakértői becslések szerint a cigány népesség száma jelenleg mintegy 450-600 ezer 
főre tehető. A csökkenő nem-roma népességgel szemben létszámuk nő, és a demográfiai 
előrejelzések szerint a következő 50 évben népességen belüli arányuk a jelenlegi 5%-ról 11%-
ra emelkedik. Valamennyi foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a többségi 
társadalomé. Ennek számos, egymást erősítő oka van: alacsony iskolai végzettség, lemaradó 
térségekben történő koncentráció, munkaerő-piaci diszkrimináció. Foglalkoztatottsági 
szintjük durván a fele, munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresőre jutó 
eltartottak aránya háromszorosa a nem cigány lakosságénak. Az állandósuló, immár több mint 
egy évtizedes munkanélküliség miatt egyre szélesebb körben fenyeget a munkanélküli lét 
normává rögzülésének veszélye.  

A hajléktalanok becsült száma 20-50 ezer között van. Célvizsgálatok szerint a hajléktalan 
szállókon élők jelentős része rendszeres munkajövedelemért dolgozik (25-30%), hasonló 
arányban találhatók köztük alkalmi munkából élők. A hajléktalanság kialakulásában több 
probléma játszik szerepet, ezért többirányú segítséggel, az egészségügyi, a szociális és a 
foglalkoztatási szolgáltatások összekapcsolásával lehet csak eredményt elérni. 
 
 
4. A bérek hatása a munkaerő-kereslet és –kínálat alakulására 
 
 
A 2002-2005. időszakban jelentősen növekedett a reálbérek színvonala, csökkent 
lemaradásunk mind a GDP növekedéséhez, mind az EU más tagországaihoz képest. Ezzel 
nőtt a munka értéke, és vonzása, a munkáltatói terhek növekedését pedig ellensúlyozta az 
adók és járulékok mérséklődése. (7.sz. táblázat) 
 
A 2001-2005. évek közötti időszakban a GDP-vel számolt nemzetgazdasági termelékenység 
mintegy 14%-kal, a bruttó reálkeresetek szintje pedig ennél jóval nagyobb mértékben, 26%-
kal növekedett. A hazai munkaerő bér-versenyképességét azonban ez nem rontotta, mivel a 
reálnövekedés jelentékeny része nem a vállalati bérköltségek emelkedése, hanem a bérek 
adóterhelésének csökkentése révén következett be.1 
 
A közszférában 2001-2005 között több mint 40%-os reálkereset-növekedés valósult meg. 
Ebben legnagyobb szerepe a 2002. szeptemberi átlagosan 50%-os emelésnek volt. A 
közszférában dolgozók bérhelyzete a felzárkózási folyamat eredményeként – nagyon jelentős 
költségvetési tehervállalással – alapvetően megváltozott. Az összehasonlíthatónak tekinthető 
munkakörökben a versenyszférához mért, a korábban hosszú ideig jellemző, átlagosan 
mintegy 35%-os kereseti hátrány kb. 17%-ra csökkent. 
 
A reálkeresetek dinamikus mértékű emelkedésének eredményeként a hazai bérek uniós 
felzárkózása is elkezdődött, illetve folytatódott. 
 
A bérek emelkedésének hatására 2002. végére sikerült Magyarországnak behoznia az 1990-es 
radikális gazdasági átalakulás során elszenvedett visszaesést (ez a GDP esetében már 1999-re 
megtörtént), és azt követően növekedés mértéke évről-évre meghaladja a bruttó nemzeti 
termék emelkedését. 

                                                 
1 A vállalkozások mérlegadatai alapján készült Ecostat számítások azt mutatják, hogy ma már nemzetgazdasági 
szinten a bérkifizetések és járulékaik a teljes termelési költségnek mindössze 17,8%-át teszik ki. Ezen belül a 
nagy exportőr és nagy GDP termelő cégeknél mindössze 13-14%-ot ér el a bér- és bérjellegű ráfordítások aránya. 
A tisztán külföldi tulajdonú cégeknél a bérköltség alig magasabb, mint az összes költség 12%-a. 
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5. A munkaerő mobilitása 
 
A napi tapasztalatok és a szakmai dokumentumok is a moblitás alacsony intenzitásáról 
tanúskodnak. A problémát elsősorban a földrajzi mobilitásra szoktuk szűkíteni, amelyen belül 
elsősorban a napi ingázás és lakóhely-változás érdemel figyelmet. Legalább ilyen fontos a 
foglalkoztatási-szakmai és a munkahelyi mobilitás is, mindkettő alapvetően a munkaerő 
iskolázottságával, képzettségével van összefüggésben. A foglalkozási mobilitás lehetséges 
mértékének elsődleges meghatározója a lakosság iskolázottságának alakulása: minél 
iskolázottabbak a dolgozók, annál könnyebb lehet foglalkozást váltaniuk. A munkahelyi 
mobilitás lehetséges intenzitása pedig főként azon az – egymást kölcsönösen feltételező – két 
körülményen múlik, hogy az egyes foglalkozásokban mennyire egységes a gyakorlásukhoz 
szükséges szaktudásigény, és hogy mennyire igazodik ehhez a szakképző intézmények által 
nyújtott szaktudás. 
 

5.1. Földrajzi mobilitás 

 
Az egyes térségek között a foglalkoztatási különbségek - illeszkedve a gazdasági fejlettség, 
fejlődés eltéréseihez - meglehetősen állandóak. A foglalkoztatási arány (a 15-74 éves 
népesség körében) Magyarország központi részén és a Nyugat- illetve Közép-Dunántúlon 
meghaladja az 55%-ot, a Dél-Dunántúlon és a Dunától keletre levő területeken ezzel szemben 
45-47%-os. A két csoporton belül konvergenciát figyelhettünk meg: a magasabb 
foglalkoztatási arányú régiók helyzete romlott, az alacsonyabbaké javult, de a két csoport 
között nincs közeledés: 
 
Az egyes régiók és megyék foglalkoztatási képessége önmaguk korábbi adataihoz képest 
javul, azonban a rangsorokban nincsen lényegi változás. Az eddigi területfejlesztési célokat 
szolgáló források ugyan meggátolták a fejletlenebb országrészek további leszakadását, 
érdemi felzárkózás azonban nem történt. 
 
A szolgáltatási szektor Közép-Magyarországon a legmagasabb, 72% feletti, és elenyésző a 
mezőgazdaságból élők aránya (mind a közösségi, mind az üzleti szolgáltatások igen erősen 
koncentrálódnak a fővárosban, viszonylag egyenletes eloszlást csak az egészségügy és az 
oktatás mutat). A többi régióban is 50% feletti a szolgáltatási szektorban dolgozók aránya. A 
Nyugat- és Közép-Dunántúl elsősorban az ipari termelésnek köszönhetik fejlettségüket: a 
foglalkoztatottak 40% feletti része dolgozik az iparban, szemben a 33%-os országos átlaggal. 
Az iparban dolgozók aránya Észak-Magyarországon is 3 százalékponttal meghaladja az 
országos átlagot, míg a Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön és a Dél-Alföldön 10% körüli a 
mezőgazdasági népesség aránya.  
 
Az inaktivitásban tapasztalt területi különbségek és azok időbeli változása mindennek 
tökéletes tükörképe, a munkanélküliségben viszont vannak kisebb eltérések. A három 
fejlettebb régiót általában enyhe csökkenés és közeledés jellemezte. A fejletlenebb régiók 
ennél némileg összetettebb képet mutatnak: A Dél-Dunántúlon kis mértékben, az Észak-
Alföldön viszont jelentősen csökkent a munkanélküliség (valószínűleg az M3-as további 
szakaszának megépülése közvetlen és közvetett hatásainak jóvoltából), míg a Dél-Alföldön és 
Észak-Magyarországon emelkedő tendenciájú a munkanélküliség.  
 
A régiók foglalkoztatási és munkanélküliségi rátáinak különbségei nemzetközi 
összehasonlításban nem túlságosan nagyok, azonban a régiók szintjén végzett elemzések 
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nem adnak valós képet a helyi munkaerőpiacok állapotáról, mivel a munkaerőpiac 
viszonylag kis méretű, zárt helyi munkaerőpiacokra szegmentálódik, melyek mérete 
leginkább a kistérségek nagyságának felel meg. A regionális különbségek döntő része a 
megyék, de még inkább a kistérségek, illetve a települések között található. A kistérségi 
ráták különbségei folyamatosan növekszenek, miközben az egyes kistérségek helyzete a 
rangsorban nem változik. A társadalmi előnyöket és hátrányokat jelző mutatók 
általában együtt mozognak. Azokban a térségekben, ahol a foglalkoztatási arány 
alacsonyabb, rosszabbak a helyi gazdaság teljesítményének a mutatói, az életkilátások 
is, alacsonyabbak a jövedelmek, magasabb az inaktívak és munkanélküliek aránya és 
rosszabb az összetételük. Az inaktívak között több a gyermek (akik után kisebbek a 
társadalmi jövedelmek), a munkanélkülieknek általában alacsonyabb az iskolázottsága, 
hosszabb a munkanélküliségük időtartama. 
 
Stabil, rövidtávon alig orvosolható okok húzódnak meg a munkanélküliség regionális 
különbségei mögött: a bérekhez képest igen magas közlekedési költségek (vállalhatósága 
jelentős mértékben az iskolai végzettség függvénye), a lakáspiaci viszonyok, a 
bérlakások hiánya, illetve a bérlakáspiac rendezetlensége, a képzettségek jelentős 
területi eltérései, a roma kisebbség térbeli elhelyezkedése, stb. (ld. részletesen 1. sz. 
melléklet) Bár az ágazatok, munkakörök közötti bérkülönbségek Magyarországon 
nagyobbak az európai átlagnál, a regionális eltérések szerények. A foglalkoztatás 
regionális különbségeit növeli, hogy létszámbővülés elsősorban a külföldi tulajdonú 
vállalatoknál következett be, amelyek előnyben részesítik az urbanizáltabb, a nyugati 
határhoz közelebb fekvő, magasabb termelékenységű, képzettebb munkaerővel 
rendelkező térségeket. 
 

5.2. Az oktatás-képzés és a foglalkozási-szakmai mobilitás 
 
A köz- és felsőoktatás egyik – ha nem a legfontosabb – célja a munkaerő-kereslet kielégítése, 
a diákok olyan szakképzettséghez juttatása, amely lehetővé teszi számukra, hogy végzés 
belépjenek a munkaerőpiacra. A magyar foglalkoztatottak iskolázottsági színvonala sokat 
javult, különösen igaz ez a fiatalabb korosztályokra. Általánossá válik a középfokú végzettség 
megszerzése. A végzettség szintje azonban nem jelent garanciát a sikeres munkaerő-piaci 
beilleszkedésre, ehhez a szakképzettség irányának is összhangban kell lennie a kereslettel.  
 
Amíg egyes fejlett nyugati országokban már a 60-as években megkezdődött az oktatás 
expanziója és diverzifikációja, addig a szocialista államokban a 70-es években még hallgatói 
létszámkorlátozásokat vezettek be. Ennek következtében a 90-es évekre Magyarország 
népességének iskolai végzettségi színvonala már jóval elmaradt a nyugati országok 
színvonalától, ami hátráltatta hazánk felzárkózási lehetőségeit. A rendszerváltást követően 
Magyarországon feloldották az oktatásban részesülők számának korlátozását, és egy 
gyorsított ütemű expanzió vette kezdetét. A hirtelen növekedés alapjaiban változtatta meg az 
oktatás struktúráját. 
 
A köz- és felsőoktatás területén a kapacitásbővülés túlméretezettnek bizonyult a 
tanulólétszám növekedéséhez képest. Az iskolák versenyezni kényszerülnek a tanulókért, 
akiket így könnyedén felvettek az érettségit nyújtó, magasabb színvonalat képviselő 
középfokú intézményekbe. Mindez az oktatás minőségének, illetve a szakiskolákban tanulók 
számának rohamos visszaesésével járt. 
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A felsőfokú végzettségűek számának növekedésével párhuzamosan struktúraváltás ment 
végbe a munkaerőpiac kínálati oldalán. A diplomások egy része képzettségénél alacsonyabb 
szintű munkakörök betöltésére kényszerült, kiszorítva a korábban ezeket a posztokat betöltő 
alacsonyabb végzettségű munkavállalókat. A munkanélküliségre veszélyeztetettség így 
gyűrűzik tovább az alacsonyan képzettek körébe, és a mai napig őket sújtja legnagyobb 
mértékben. Kitolódott a fiatalok munkába állásának ideje, későbbre tolódott az önálló élet 
indítása. Megnőtt ugyanakkor annak a lehetősége, hogy a fiatalok a munkanélküliséget 
elkerülve tovább képezzék magukat, és diplomával a kezükben nagyobb eséllyel jussanak 
munkához tanulmányaik befejeztével. 
 
1990-hez képest több mint 30 százalékkal esett vissza a 8. évfolyamot befejezettek száma, 
ugyanakkor 33 százalékkal nőtt az érettségizettek, és több mint 100 százalékkal a diplomát 
szerzettek száma. Eközben a hallgatói létszám csaknem megnégyszereződött, mert nőtt a 
felsőoktatásban eltöltött évek száma, a hallgatók egy része a tanulói évek során 
lemorzsolódik, nem szerez diplomát, és ebben az időszakban évről évre jelentős mértékben 
nőtt az első évfolyamra felvett hallgatók száma. 
 
A legnagyobb problémák a szakmunkásképzés területén jelentkeztek az elmúlt 15 évben. A 
szakiskolákba felvételiző fiatalok száma rohamosa visszaesett, az esetek többségében olyan 
tanulók jelentkeztek, akik nem tudtak megfelelni a szakközépiskolák és gimnáziumok 
követelményeinek. Súlyos problémát jelent, hogy megszűntek a vállalati tanműhelyek. A 
szakiskolák technológiai felszereltsége ritkán kompatíbilis a vállalatoknál alkalmazottal, a 
munkaadók igényeihez képest az eltérés mindkét irányban gyakori. A gyakorlati oktatás 
mellett – kényszerből – egyre nagyobb szerepet kap az elméleti oktatás  Nem csupán az a 
probléma, hogy kevesen kerülnek ki a szakiskolákból, hanem hogy felkészültségük nem 
elégíti ki a munkáltatók minőségi igényeit. 
 
Míg 1990-ben a jelentkezettek 35 százalékát vették fel egyetemi, főiskolai szintű képzésre, 
addig 2003-ban ez az arány már elérte a 60 százalékot. A szemináriumi foglalkozásokat 
felváltották a több száz hallgató egyidejű oktatására alkalmas előadások. Egyre inkább terjed 
a távoktatás a nappali képzéssel szemben. A munkaerő-piaci igényekkel ellentétben előtérbe 
került a kisebb költséggel járó elméleti oktatás a gyakorlati képzéssel szemben. A diplomás 
munkanélküli fiatalok száma emelkedik, de így is a felsőfokú végzettségűek körében a 
legalacsonyabb arányú a munkanélküliség. A felsőfokon képzett fiatalok általában nagyobb 
kapcsolathálóval, több lehetőséggel rendelkeznek, rugalmasabban képesek alkalmazkodni az 
elvárásokhoz, több feladat megoldására alkalmasak, illetve több irányban képezhetők tovább. 

 
A legnagyobb növekedés a 90/91-es tanévhez képest a humán tudományok, a 
társadalomtudományok, a gazdaság és kereskedelem, illetve a szolgáltatások területén 
tapasztalható. A munkaerő-piaci igényekre kevéssé van tekintettel a képzési szerkezet. A 
hallgatók elsődlegesen az érdeklődés és nem a munkaerő-piaci kereslet alapján választanak 
szakirányt. A népszerű szakoknál sokan jelentkeznek másoddiplomás képzésre, 
költségtérítéses képzésre vagy levelező tagozatra. 
 
A munkaerőpiacon érvényesülni kívánó emberek rákényszerülnek ismereteik bővítésére, 
illetve felismerik a tanulásban rejlő lehetőségeket. A felnőttek szakképzése részben az 
iskolarendszer keretein belül folyik esti, levelező és távoktatás keretében. Ez a képzés 
alapvetően a fiatalabb – 35 éven aluli – korosztályokra jellemző. Egy másik lehetséges út az 
iskolán kívüli szakképzés, amelyben évente 140-150 ezren vesznek részt. Az 
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iskolarendszeren kívüli szakképzésből kikerülők csak részben elégítik ki a munkaerőpiac 
igényeit. 
 
Az iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel erősen függ a munkavállalók iskolai 
képzettségi szintjétől és életkorától. Minél idősebb és minél alacsonyabban képzett valaki, 
annál kisebb az esélye arra, hogy bekerüljön a felnőttkori képzésbe. A jelenlegi 45 évesek 
iskolai végzettségi színvonala lényegesen magasabb, mint az 55 éveseké.  
 
Egy adott időszak munkaerő-piaci feszültségeit számos tényező együttesen befolyásolja, de 
ennek figyelembevétele mellett is az oktatás-kibocsátás rugalmatlansága és a munkaerő-
kereslettől független működése meghatározó szerepet játszik 
− az alacsony képzettségűek kiugróan rossz foglalkoztatásában; 
− abban, hogy az ifjúsági munkanélküliség mindig is az átlagos munkanélküliség szintje 

felett volt, és az egyensúlytalanság növekszik, 
− a foglalkoztatási-szakmai mobilitás gyengeségeiben. 

 
 
6. Helyünk Európában 
 

Magyarország Európai Uniós csatlakozása szélesebb dimenzióba helyezte a magyar 
munkaerőpiacot, az Eurostat rendszerén keresztül egyre tágabb lehetőségeink vannak a 
konkrét összehasonlításokra. Az új tagországokban is megfigyelhető a régi tagállamokban 
tapasztalható problémák jelentős része. Ugyanakkor az újonnan felvett közép-kelet európai 
országok munkaerő-piaci helyzetére még ma is nagy hatást gyakorol a szocialista örökség, 
ami olyan sajátos problémákban nyilvánul meg, mint a munkaerőpiacról véglegesen 
kiszorultak különösen nagy száma; az emberi tőke kereslete és kínálata közötti - csak 
hosszabb távon feloldható - feszültség; vagy a kisvállalati szféra (ezen belül a stabil 
megélhetést biztosító önfoglalkoztatás) természete. E sajátosságokat, eltéréseket azért is 
nagyon fontos számba venni, mert fontos információkat jelent a készülő iránymutatások, 
akciótervek számára. A következőkben elsősorban a munkaerőpiaci politika számára 
legfontosabb eltéréseket vesszük számba. 
 
a) Magyarországon a foglalkoztatás szintje az EU tagállamai között az alacsonyak közé 

tartozik. Emellett kiugróan alacsony - még most, a növekedés után is - a munkanélküliségi 
ráta. (3. sz. ábra) Ez pedig azt jelenti, hogy Magyarországon igen alacsony az 
álláskeresési intenzitás (mégpedig elsősorban a férfiak álláskeresésének intenzitása). Más 
tagállamokban jóval több a munkanélküli, például a nálunk sokkal jobb foglalkoztatási 
mutatóval rendelkező Cseh Köztársaságban is. A hasonló foglalkoztatási helyzetű 
Szlovákiában pedig a munkanélküliségi ráta csaknem háromszor akkora, mint nálunk. 

 
b) A rétegproblémák nagyrészt hasonlóak, mint az Unióban, de azért számos eltérést 

tapasztalhatunk: 
– az idősek foglalkoztatása jóval alacsonyabb, mint az EU-ban (pedig ott is ezt tartják az 

egyik legnagyobb problémának); 
– a fiatalok foglalkoztatása és aktivitása kedvezőtlenebb, mint általában az Unióban (bár 

a munkanélküliségi rátájuk hosszú ideig az EU átlaga alatt volt); 
– a nők foglalkoztatásában lemaradásunk kisebb, mint a régi tagállamok átlaga (e 

tekintetben egyébként igen nagy a szóródás a tagállamok között): elsősorban a férfiak 
munkaerőpiaci helyzete kedvezőtlen; 
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– rendkívül alacsony a legfeljebb általános iskolát végzettek foglalkoztatása (egész 
Közép-Kelet Európában, de Magyarországon a legsúlyosabb a helyzet); 

– az Unióban a romák munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatos problémák súlya nem 
hasonlítható össze a magyar (illetve általánosabban a közép-kelet európai) helyzettel; 

– jóval alacsonyabb a megváltozott munkaképességűek között a foglalkoztatottak 
aránya, mint az Unióban általában. 

 
c) 1998 után Magyarországon gyorsabb volt a GDP növekedése, mint az EU-ban átlagosan, 

gyorsabb, mint a visegrádi országokban. 2001 után Szlovákiában a növekedés felgyorsult, 
de továbbra is megelőzzük Csehországot és Lengyelországot. A foglalkoztatottak 
számának növekedése szintén meghaladta az EU25-ök átlagát. Előnyünk változatlan, 2001 
után is. 

 
d) Igen jelentősek a különbségek abban, hogy adott gazdasági növekedéshez milyen mértékű 

foglalkoztatás-bővülés tartozik. A nemzetközi összehasonlító elemzések azt mutatják, hogy 
az átalakuló országok, s köztük Magyarország, az 1990-es évek második felében – sajátos 
módon – növekedésüket szinte kizárólag a termelékenység növelésére alapozták. A 
munkaerő-állomány változása nem járult hozzá a növekedéshez, és a tőke is jelentéktelen 
szerepet játszott. Ez a furcsa növekedési pálya azzal volt összefüggésben, hogy a 
transzformációs visszaesés után, az állóeszközök minőségi cseréjével, a piacgazdaság 
intézményi viszonyainak kiépülésével, valamint az EU társulási szerződések pozitív 
hatásai nyomán lökésszerűen javult a gazdaság hatékonysága. 

 
e) Behatárolja a magyar foglalkoztatáspolitika mozgásterét, hogy alig vannak a 

versenyszférában stabil, jelentős szellemi munkaigényű, nagy hazai tulajdonú cégek. A 
gazdasági szempontból fontos export zömét az országban működő multinacionális cégek 
adják, ami kiemelt figyelmet követel a globalizációs folyamatok iránt. A foglalkoztatás 
zömét a kisebb és a mikrovállalkozások biztosítják, amelyek meglehetősen instabilak, 
működésük nehezen átlátható, és ezért gyakran még a támogatások is nehezebben jutnak el 
hozzájuk, érnek el - munkaerőpiaci szempontból - jól látható eredményeket. 

 
f) A regionális különbségek – szintén hasonlóan a közép-kelet-európai országok többségéhez 

– jelentős mértékben növekedtek a kilencvenes években, és egyelőre ezek az 
egyenlőtlenségek tartósabbnak bizonyulnak, mint a régi tagállamokban. 

 
g) Az alacsony foglalkoztatottság szorosan összefügg a részmunkaidős foglalkoztatás szűkös 

elterjedtségével. Az újonnan csatlakozott országokban ugyancsak alacsony a részmunkaidő 
igénybevétele.  Ez arra utal, hogy a részmunkaidő elterjedtsége szoros kapcsolatot mutat az 
egyes országok gazdasági fejlettségével, amit a régi tagállamok is alátámasztanak. Az EU-
15 átlagához képest viszonylag alulfejlett Görögországban, Spanyolországban, vagy 
Olaszországban a részmunkaidő tekintetében a helyzet alig jobb, vagy rosszabb, mint 
nálunk. (Bár tény, hogy minden ország fokozott erőfeszítéseket tesz az előrelépésre.) 

 
h) A kereseteket tekintve (vásárlóerő paritáson mérve) az uniós országok egyharmadát érjük 

el. (Bár a be nem jelentett gazdaság és foglalkoztatás méreteitől függően ezek az eltérések 
akár kisebbek is lehetnek.) Ez önmagában jelentős mértékben javítja az ország 
versenyképességét, ugyanakkor rontja helyzetünket a bérterhek relatíve magas aránya, és 
hogy a szomszédos országokban még a miénknél is érzékelhetően alacsonyabb a 
munkajövedelmek színvonala. 
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Általános tapasztalat, hogy csatlakozás az érintett országokban felgyorsította a keresetek 
növekedésének ütemét, még a gazdasági teljesítmények növekedéséhez képest is. 

 
i) Jelentős eltérések tapasztalhatók a munkaerő szabad áramlásával kapcsolatos politikákat 

tekintve is. A Csatlakozási szerződés alapján a régi tagállamok zöme nem alkalmazza a 
közösségi jogot az új tagállamok esetében (Málta és Ciprus kivételével), korlátozza a 
munkaerő szabad áramlásának jogát. Míg Magyarország munkapiaca sokkal nyitottabbá 
vált a külföldiek munkavállalása előtt. (2. sz. melléklet) 

 
 
7. Munkavállalási migráció jellemzői – külföldiek a hazai munkapiacon; magyarok 

elvándorlása 
 
Magyarországon nemzetközi összehasonlításban összességében is alacsony a migránsok 
aránya, figyelembe véve az összes bevándorlási, letelepedési engedéllyel, tartózkodási 
engedéllyel, tartózkodási vízummal rendelkező külföldi állampolgárságú személyt. A KSH 
adatai szerint, 2003-ban, a népesség 1,14 %-át tették ki (0,15 % EU állampolgár; 0,99 % nem 
EU állampolgár). Arányuk a munkavállalási korú népességen belül 2 % körül mozog, amit 
elsősorban a külföldiek eltérő korösszetétele magyaráz. Mindez arra utal, hogy a hazánkba 
irányuló bevándorlási mozgások között jelentős a munkavállalási célú migráció. 
 
Magyarország a migráció szempontjából, és ezen belül a munkavállalási célú migráció 
esetében is, az Európai Unió hajdani keleti határán kialakult zóna számos tipikus jegyével 
rendelkezik, és várhatóan ezek a sajátosságok még hosszú időn keresztül jellemzőek lesznek. 
 
Ennek egyik tipikus jellemzője, hogy a zónából jelentősen kisebb a munkavállalási célú 
elvándorlás, mint az odairányuló vándorlás – részben annak következtében is, hogy az EU 
tagállamok munkaerőpiacai az új EU tagállamok állampolgárai részére csak korlátozottan 
nyíltak meg. Jellemző ez Magyarország esetében is, bár statisztikai adatok csak korlátozottan 
állnak rendelkezésre ennek alátámasztására.  
 
A Magyarországról kivándorló munkaerőről – a mozgás természetéből következően – csak a 
fogadó államok rendelkeznek információkkal. Ezek szerint 2005 januárjában, Ausztriában 
16.300, 2004 decemberében pedig Csehországban mintegy 400, Hollandiában mintegy 860, 
Írországban 2.100, Nagy-Britanniában 4.000, Németországban 17.150, Olaszországban 1.040, 
Spanyolországban mintegy 400, Szlovákiában 200-300 magyar állampolgár dolgozott.2 
Feltételezhető, hogy bár összességében nem jelentős mértékű a munkavállalási célú 
elvándorlás, egyes ágazatok (egészségügy, kutatás-fejlesztés, stb.), vagy régiók (Nyugat-
Dunántúl) esetében számottevő veszteséget idéz elő. Az adott szakterületen, illetve régióban a 
nehezen pótolható munkaerő elvándorlása munkaerőhiány kialakulásához vezethet, illetve 
részben már vezetett is. 
 
A legálisan hazánkban dolgozó külföldiek számát csak közelíteni tudjuk a külföldiek 
számára kiadott munkavállalási engedélyek számával, amely 2004. december végén 51.210 

                                                 
2 Belgiumban 50 fő, Cipruson 30 fő, Dániában 65 fő, Észtországban 4 fő, Finnországban 60 fő, Franciaországban 
58 fő és 183 egyetemista, Görögországban mintegy 150 fő, Lettországban 4 fő, Portugáliában 9 fő, 
Svédországban 183 fő, Szlovéniában 145 fő dolgozott 2004 decemberében. Forrás: Világgazdaság – 2005. 
augusztus 9., 5. oldal.   
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volt.3 Ezeknek elenyésző része (összesen 1.594 engedély) volt olyan EGT tagállamok 
állampolgárainak kiadva, amely tagállammal szemben viszonosságot alkalmazunk. A 
harmadik országból érkező munkavállalási célú migránsok tették ki az engedélyesek elsöprő 
arányát. Hasonló megoszlást látunk a 2005. április végi adatokban is. (8. sz. táblázat) 
 
A magyar munkapiac sajátos jellemzője ugyanakkor a szlovák állampolgárságú migráns 
munkavállalók – külföldieken belüli jelentős arányú – jelenléte. Számuk 2004. év végén – 
figyelembe véve a korábbi engedélyeseket és újonnan regisztráltakat – összesen 11.402 volt. 
 
Összességében (némi leegyszerűsítéssel, csak a nagyságrendeket tekintve és természetesen 
csak azokat figyelembe véve, akikre vonatkozóan lezárt statisztikánk van) Magyarországon 
2004-ben:  

– mintegy 63 ezer külföldit foglalkoztattak; 
– ebből: közel 50 ezer munkavállaló származott harmadik országból; 
– a harmadik országok közül a legnagyobb létszámban foglalkoztatottak a romániai 

állampolgárok voltak (több mint 35 ezer fő), így a Magyarországon foglalkoztatott 
külföldieknek mintegy 55 %-a volt román állampolgárságú; 

– a régi EU/EGT országokból kevéssel több, mint 1500 főt foglalkoztattak 
Magyarországon 

– az új tagállamok közül a legjelentősebb a szlovák állampolgárok foglalkoztatása volt, 
több mint 12 ezer fővel. 

 
A külföldiek munkapiaci jelenléte – az engedélyek száma alapján – a foglalkoztatottak 
mintegy 1,5 %-ának felel meg. A jogszabályok a foglalkoztatottak 2 %-a körül határozzák 
meg az egyidejűleg engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb számát (2005. évre: 
87 ezer fő). Ezidáig a meghatározott limit soha nem jelentett valós korlátot.  
 
A viszonylag szerény - bejelentett - összlétszámon belül a külföldi munkavállalók 
munkapiaci jelenléte egy-egy régióban, illetve egy-egy ágazatban, szakmában már ma is 
meghatározó fontosságú.  

– A földrajzi megoszlást tekintve, a külföldiek foglalkoztatása jóval nagyobb mértékű az 
ország határvidékein, különösen az északi határmegyékben, mint az ország közbenső 
részében.  

– Az ágazati, szakmai megoszlást tekintve kiemelkedő a külföldiek (elsősorban a 
Romániából érkezők) szezonális munkavégzése a mezőgazdaságban; a konjunkturális 
munkaerőigény az építőiparban (amelyet főként a romániai, ukrajnai és szlovákiai 
munkavállalók elégítenek ki); a kereskedelemben pedig a zömmel szezonális munkára 
szerződtetett közép-kelet-európaiak mellett az Ázsiából érkezettek (kínaiak, 
vietnamiak). 

 
A külföldi munkavállalók nagyságrendje azonban sem a területi koncentrációt, sem a szakma 
szerinti koncentrációt nem érte el azt a mértéket, hogy a védintézkedés kezdeményezése 
igényként felmerült volna. 
 
Magyarországon is, mint más ütközőzónának tekinthető új EU tagállamban, illetve azok 
környezetében a legkülönbözőbb típusú migráns munkavállalók találhatók: az ingázók; a 
rövid idejű, szezonális migránsok; a hosszabb távú migránsok; és azok a migránsok, akik 
                                                 
3 A munkavállalási engedélyek megadott száma nem tartalmazza azon külföldieknek kiadott engedélyeket, akik 
2004. május 1. után már kikerültek az engedély köteles körből, azonban még érvényes munkavállalási 
engedéllyel rendelkeztek a megelőző időszakból. Számuk 2004. év végén 1.926 volt.   
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alkalmi vagy illegális munkát vállalnak. Ez utóbbiak száma – szakértői vélemény szerint – 
jelentősen meghaladja a legális migránsok számát.  
 
 
8. Munkaerőpiaci kilátások 
 

8.1. A munkaerő-kínálat alakulása (a 2001. évi népszámlálás bázisán) 
 
Az előrejelzések szerint folytatódik a népesség számának csökkenése. Magyarország 
népessége 2001 elején 10 millió 200 ezer fő volt, a várható létszám 2021 elején ennél 3,5%-
kal kevesebb, 9 millió 850 ezer fő (5. sz. ábra).  
 
A természetes szaporodás előjele hosszabb ideje negatív Magyarországon. Ennek oka az 
alacsony termékenységben, a viszonylag magas halandóságban és az idős népességben 
egyszerre keresendő. 2001-2021 között 574 ezerrel többen halnak meg, mint ahány gyermek 
születik. (A hipotézisek ugyanakkor a meginduló termékenység-emelkedés mellett erőteljesen 
növekvő élettartamokkal számolnak.) A csökkenést mérsékli a várható vándorlási nyereség, 
amelynek mértéke 2021-ig legkevesebb 220 ezer fő.  
 
Az általában alacsony születésszámok miatt a 0–19 évesek száma és aránya csökken. Az 
átlagos arány-mérséklődés 2021-ig 3 százalékpont. 
A 20–64 éves aktív korúak száma jelenleg még növekszik, illetve a következő években 
stagnál. 2011-től azonban a létszám már csökkenni kezd, 2021-re pedig félmillió fővel, 6 
millió alá csökken. Nagy figyelmet indokolt fordítani az 55–64 évesek számának alakulására 
a nyugdíjkorhatár még zajló emelkedése miatt. A korcsoport létszáma jelenleg 1 millió 145 
ezer fő, 2011-ben 1 millió 380 ezren lehetnek. Mindebből következik, hogy a nyugdíjazási 
korcentrum növekedése 2011-ig biztosnak tűnő aktivitás-emelkedést fog jelenteni, tartósan 
akár 200 ezer fővel is hozzájárulhat a gazdaságilag aktívak létszámának módosulásához. 
A 2020-as években markánsan megkezdődik a második nagy elöregedési hullám. A 
következő két évtized lényegében ehhez történő "előkészületnek" is felfogható. Az idősek 
aránya 2021-ig 15,1%-ról 20,4%-ra emelkedik. Magyarország átlagpolgára 2001-ben 39 éves 
volt, 2021-ben pedig 43 éves lesz. 
 
Folytatódik és felgyorsul az iskolázottsági szint, a magasabb végzettségi szintekkel 
rendelkező népesség számának expanzív emelkedése. 
− A kevesebb mint 8 általánossal rendelkező 15 éves és idősebb népesség száma 2001-ben 

950 ezer fő körül volt, 2006-ban 680 ezren lesznek, 2021-ben mindössze 200 ezren. 20 év 
alatt a 2001. évi 2,9 millió főről várhatóan 1,6 millióra csökken a pontosan 8 általánost 
végzettek száma. 

− A szakmunkás-végzettséggel rendelkezők száma a 2001. évi 1,6 millióról 1,7, illetve1,9 
millióra változik. Ez a változás a ma még fiatal réteg idősebb korba lépésével és a 
csökkenő új végzettek belépésével alakul ki. 

− A középfokú végzettségűek (érettségizettek) száma 2,2 millióról 2,3, illetve 3 millióra 
emelkedik (2001-ben: 2,2 millió, 2006-ban 2,3 millió a számuk). 

− A legnagyobb mértékű változás a felsőfokú végzettségűeknél várható: létszámuk 940 
ezerről 2006-ra 1,1 millióra nő és 1 millió 600 ezerre ugrik 20 év alatt. 

 
Összességében tehát országosan és minden egyes régióban is a humán erőforrás lényeges, 
általános javulására kell számítani, ha csak az iskolai végzettség emelkedését vesszük 
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figyelembe. A jelenlegi gondok ugyanakkor figyelmeztetnek arra, hogy ez csak akkor jelent 
fejlődési előnyt Magyarország számára, ha az oktatás szerkezete és színvonala a jelenleginél 
sokkal jobban illeszkedik a munkaerő-piaci igényekhez. Speciális helyzetben lesz továbbra 
is a közép-magyarországi régió, mely a többi régióhoz képest mérsékeltebb változások 
ellenére az élen marad a legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkező népesség 
arányát tekintve. Budapest, azon belül a budai kerületek továbbra is messze az országos 
átlagok előtt haladnak lakosságuk iskolázottságát tekintve, bár jelentős a vidék felzárkózása – 
legalábbis az előrebecslés szerint. Továbbra is jelentős koncentrálódás fog érvényesülni a 
kvalifikált potenciális munkaerő területi elhelyezkedésében. 
 

8.2. A gazdaságilag aktív népesség előreszámítása, 2001–2021 
 
Várhatóan jelentősen emelkedik az aktivitás az iskolai végzettség emelkedése, a 
nyugdíjkorhatár fokozatos növekedése és az általános gazdasági körülmények javulása miatt. 
A konjunkturális időszakok húzóhatást gyakorolnak az aktivitási szintre. A kínálati prognózis 
ennek megfelelően két változatban készült, egy technikai, un. Alapváltozat és egy Optimális 
változat előrebecslései állnak rendelkezésünkre. 
 
A gazdaságilag aktívak száma az ILO definíció szerint 4,1 millió fő volt a 2001. évi 
népszámlálásban. Ebből 50 ezer főnek nem volt meg a 8 osztálya, 880 ezer fő rendelkezett 
csak alapfokú végzettséggel, szakképzettség nélkül. 1,2 millió szakmunkást és 1,3 millió 
középfokú végzettségű aktívat számoltak össze, a felsőfokú végzettségűk közül 690 ezren 
fejtettek ki gazdasági aktivitást.  
 
Az Alapváltozat szerint a gazdaságilag aktívak száma 2006-ig gyakorlatilag nem változik, 
2021-ben 4,0 millió fő lesz, tehát 2001-hez képest valamelyest csökken. Az összetétel 
változásban ugyanazokra a folyamatokra számíthatunk, mint a munkaerő-kínálatnál. 
Jelentősen mérséklődik a 8 osztállyal, vagy kevesebbel rendelkezők száma, a szakmunkásoké 
2006-ra még növekszik, majd csökkenni kezd (munkakört váltanak, kiöregszenek), de a 
középfokú végzettségűek létszámának bővülése – 20 év alatt – ellensúlyozza a szakmunkások 
csökkenését. Jelentős mértékben növekedik a felsőfokú végzettségűek száma és aránya.  
 
Az Optimális változat szerint a változások még nagyobbak és még inkább elgondolkodtatók. 
E változat szerint a gazdaságilag aktívak száma 2006-ban 4,3, 2021-ben 4,7 millió fő lesz, 
tehát  2001-hez képest jelentősen emelkedik. Az emelkedés kizárólag az adott iskolai 
végzettségi szinten történő munkaerő-piaci részvételi arányok feltételezett területi 
kiegyenlítődésének a következménye, ennyivel több lesz (leginkább) vidéken a gazdaságilag 
aktívak száma. 
 
Munkaerő-kínálati oldalról becsülve a népesség gazdasági aktivitása 2006-ban 59,3% lesz az 
Alapváltozat szerint és 62%-os az Optimális változat alapján. Ugyanezek az arányok 2021-re 
62,5 illetve 72,4%-osra várhatóak.  
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8.3. A munkaerő-kereslet alakulása 

 
A munkaerő-kereslet alakulásának bemutatásánál a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium számára 2004-ben, a Gazdaságkutató Intézet által készített prognózisra 
támaszkodtunk. A prognózis a kereslet középtávú, 2006-ig, s hosszú távú 2013-ig terjedő 
időre a folyamatok számszerű és minőségi alakulását együttesen mérlegelő hagyományos 
szakértői becslés. 
 
A munkaerő-kereslet várható alakulását a beruházási színvonal, dinamika és összetétel, 
további a szabályozási rendszer elemeinek változása (a munkabérekre rakodó közterhek 
mértéke, a bruttó-nettó bérek aránya, a munkaügyi ellenőrzés következetessége és 
szigorúsága), a gazdasági fejlődés munkaigényességi szintjének alakulása egyaránt 
befolyásolja.  
 
A 2000-2013 közötti periódus átlagosan 4%-os GDP növekedési ütemét az EU-transzfereken 
túlmenően a nemzetközi növekedési ciklusok is befolyásolják. A feltételezések szerint a GDP 
növekedési ütemének lefutása a 2008-2010 közötti szakaszban az átlagosnál valamivel 
magasabb, míg utána alacsonyabb lesz. (6. sz. ábra) 
 
Ezzel összhangban a beruházások és az építőipar, továbbá a foglalkoztatás növekedési üteme 
is a következő tervezési időszak első felében, illetve közepe táján lesz a legmagasabb, s - 
részben a magassá váló bázis miatt is - az időszak második felében már lassuló dinamikákkal 
számolunk. A színvonal azonban ettől még továbbra is növekszik, ami valamennyi termelési 
tényező esetében igen fontos. 
A gazdaság strukturális átalakulásának tartós gyors üteme ugyanakkor a munkahelyek 
jelentős átalakulásával jár együtt, ami hosszabb távon is érzékelhető súrlódásos 
munkanélküliséget generál a magyar gazdaságban.  
 
Hosszabb távon is arra kell számítani, hogy az ipari növekedés nem jár általános 
létszámfelszívó hatással. A fejlődés elsősorban technikai jellegű lesz, szorosan együtt mozog 
a világgazdasági folyamatokkal, az informatika egyre szélesebb körű felhasználására épül. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a növekedés kevesebb főt igényel, valószínűleg speciális, ám 
gyorsan változtatható szaktudással. Az olajpiac fejleményei feltételezhetően megerősítik az 
alternatív, megújuló energiaforrások, illetve a nem petrolkémián alapuló vegyi anyagok iránti 
igényeket.  
 
A magyar feldolgozóipar az elmúlt évek erőteljes béremelkedése és a reálértelemben 
számottevően erősödő árfolyam nyomán elvesztette versenyképességét azokban az 
ágazatokban, ahol már valójában korábban is alig volt az (textilipar, ruházati ipar, cipőipar, 
stb.). A magasabb feldolgozottságot, nagyobb szakmai felkészültséget igénylő területeken 
(híradástechnika, elektronika, jármű-részegység, gyógyszeripar, stb.) azonban a magyar 
feldolgozóipar európai méretekben is változatlanul hatékonynak, befektetésre érdemesnek 
minősül. 
 
A magyar ipar szerkezete lehetővé teszi, hogy továbbra is a világ fejlődési tendenciával együtt 
haladjunk. A perspektivikus ipari területek – részben a hazai tradíciónak, részben a települt 
nemzetközi vállalkozásoknak köszönhetően – meghatározó jelentőségűek a 
feldolgozóiparban. Az erős exportorientáció azt is jelenti, hogy a hazai termelők a 
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világgazdaság fő áramlataira kapcsolódva végzik munkájukat. Jó esély van arra, hogy ez a 
helyzet a következő tíz évben is fennmarad.  
 
Létszámfelszívó hatása az építkezésekkel együtt járó beruházásoknak, a 
szolgáltatásfejlesztésnek lehet.  
 
Az ipar munkaerő igényének kielégítése feszültségekkel terhelt, mert a munkáltatók nagy 
része „kész” embereket vár a képzéstől, miközben nem tudja közép- és hosszú távú 
szükségleteit definiálni.  
 
Történelmi tény és gazdaságfejlődési sajátosság, hogy a mezőgazdaság szerepe a modern 
gazdaságokban folyamatosan csökken. Úgy tűnik, hogy minél fejlettebb egy ország, bruttó 
nemzeti termékének annál kisebb része származik a mezőgazdaságból. A magyar 
mezőgazdaság az EU csatlakozást követően esély kap a felzárkózásra. A mélyreható 
szerkezeti átalakulás nem egy tényező markáns hatásának lesz köszönhető, hanem annak, 
hogy a különböző tényezők hatása (támogatási rendszer, piacbővülés, a világ 
élelmiszeriparának koncentrációja stb.) azonos irányú változásokat eredményez. A változások 
következtében 4-5 év múlva a magyar mezőgazdaság hatékonyabb, korszerűbb, méreteiben 
kisebb és összefogottabb lesz a mainál.  
 
A kereskedelem létszámfelvevő képessége továbbra is jelentős lesz, s a nemzetgazdasági 
átlagot jelentősen meghaladó ütemben nő az ágazat foglalkoztatása, bár a versenyképességi-
hatékonysági követelmények miatt a növekedés később mérséklődik. 2013-ra feltehetőleg a 
kereskedelem foglalkoztatási képessége csúcsra érkezik. Középtávon a nemzetközi 
idegenforgalom érzékelhető élénkülésére lehet számítani. A gazdasági élénkülés, az erős 
euró, az Európai Unió kibővülése és az éveken keresztül elhalasztott utazások kedvezően 
hatnak az európai idegenforgalmi kereslet alakulására. A kereskedelemben, még inkább az 
idegenforgalomban jelentős az idénymunka, a részmunkaidős foglalkoztatás, s főleg a szürke- 
és feketemunka. Ezért a foglalkoztatás bővülése csak akkor lesz látható, ha a be nem jelentett 
foglalkoztatás visszaszorításában jelentős eredményeket sikerül elérni. 
 
A közlekedés várható fejlődését meghatározó műszaki, technikai valamint forgalomszervezési 
és intézményi változások alapján a hazai közlekedés közvetlen "saját" foglalkoztatási 
képessége a következő évtizedben gyengül, vagyis az eddigi csökkenő folyamatok lesznek a 
meghatározóak. Tovább folytatódik a fizikai munka visszaszorulása, a szellemi, irányító 
tevékenységekkel szemben, másrészt a közlekedéssel összefüggő szállítást segítő 
tevékenységek – szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások – dinamikus bővülése. 
A közlekedéssel összefüggésben, mindenekelőtt a gyorsforgalmi utak és az ezekhez 
kapcsolódó logisztikai központok kínálnak jelentősebb foglalkoztatás-bővülést. Ugyancsak 
jelentős lehet a gyorsforgalmi utakkal érintett régiók, kistérségek növekedési potenciáljának 
változásából fakadó foglalkoztatási igénynövekedés. Ez utóbbi hatás teljes kibontakozásához 
szükséges azonban, hogy az érintett térségekben a vállalkozási készség és a munkaerő 
képzettségi színvonala emelkedjék, hogy képesek legyenek a közlekedés fejlődéséből adódó 
lehetőségek kihasználására. 
 
A egyéb piaci szolgáltatásokban a létszám várhatóan emelkedni fog. A telekommunikációs 
szolgáltatásokban - az ellentétes mozgások eredőjeként (vezetékes szektorban, mobil 
szolgáltatóknál, internetes piacon) - várhatóan stabil, inkább valamelyest növekvő lesz a 
létszám. A pénzügyi szolgáltatásokban a kínált szolgáltatások palettája folyamatosan bővül, 
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egy részük egyre bonyolultabbá válik, s ezek megértetése megkívánja a személyes tanácsadást 
mind a lakosság, mind a vállalkozások számára.  
Foglalkoztatási szempontból az ingatlanügyletek, gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 
lesz a legdinamikusabban bővülő ágazat. A szerteágazó tevékenységeket magába foglaló 
ágazat legtöbb része az uniós csatlakozással összefüggésben jelentős felfutást él meg.  
 
A közösségi szolgáltató ágazatok foglalkoztatási képességét jelentősen befolyásolja az 
államháztartás helyzete. Valószínűsíthető, hogy a 2013-ig tartó periódusban a közigazgatás 
létszáma némi hullámzás mellett állandó marad, az e-kormányzat által felszabaduló létszámot 
felemészti az EU feladatok ellátása. Az oktatás területén a közoktatás létszámigénye csökken. 
A felsőoktatási boom a ’90-es években úgy valósult meg, hogy az oktatói létszám alig bővült, 
ez nyilván korrekcióra szorul a jövőben. Az oktatási kapacitásoknak elsősorban a 
felnőttképzésben kell bővülniük mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. 
 
Az egészségügyi ellátás színvonalának emelkedése várhatóan érzékelhető állomány-
bővüléshez vezet. Tekintettel azonban arra, hogy a munkaerő-problémák egy része 
strukturális jellegű (szakmailag és területileg is) ezek nem oldhatóak meg kizárólag a képzés 
növelésével. 
 
A honvédelmi reform alapvetően átalakítja a tevékenység létszámszükségletét: csökken a 
magas beosztású, határozatlan időre foglalkoztatottak száma és nő az alacsony beosztású, 
határozott időre alkalmazottak állománya. Tekintve, hogy ez utóbbi kör jó fizikai állapotú 
fiatalokból kerül ki, a fluktuáció mindig magas lesz. 
 
A szociális ágazat foglalkoztatási képességét jelentősen növelik az idősek ellátásával 
kapcsolatosan sokasodó feladatok. Az ellátási rendszerek fejlesztése, félpiaci alapra helyezése 
jelentős lakossági forrásokat mobilizálhat, s egyben jelentős létszámfelszívó is lehet. A 
tevékenység munkaigényes, s számos része nem igényel magas képzettséget. Az 
önkormányzati szociális igazgatás jelenleg a szakmailag indokolthoz képest alig több mint 
fele létszámmal rendelkezik, tehát nagy a foglalkoztatási potenciálja. A lakosság közérzetét, 
biztonságát javító ellátások terjedésének az anyagi erőforrások szabnak határt.  
  
A 2013-ig tartó időszakban enyhén gyorsuló létszámdinamikával (évi átlagban 0,8-0,9%-kal) 
számolva a foglalkoztatottak száma 4.250 ezer fő körülire emelkedik. A 15-64 év közöttiek 
foglalkoztatási rátája 62,1%-ra várható. 
 
A prognózis alapján is hangsúlyozható, hogy különös jelentősége van minden, a létszám 
bővítését szolgáló egyéb lépésnek. Az EU Strukturális Alapjainak felhasználása során a 
gazdasági és területfejlesztési célú támogatásoknál kiemelt szerepe lehet a munkahely bővítést 
szolgáló intézkedéseknek, és annak, hogy ezekre a munkahelyekre legyenek megfelelő 
felkészültségű munkavállalók. A csökkenő foglalkoztatást biztosító mezőgazdaság ellenére a 
rurális népesség helyben tartása a kívánatos, ezért alapvető jelentőségű a vidékfejlesztés 
támogatása. 
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8.4. Rövidtávú kilátások 
 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat keretében 2005. júliusában került sor a vállalatok 
aktuális, valamint egy éven belül várható munkaerő-igényének feltérképezését célzó 
adatfelvételre. Az adatgyűjtés során közel 10 ezer megszólított gazdasági szervezet közül 7 
ezret meghaladó volt az értékelhető válaszadások száma.  
 
Nemzetgazdasági szinten az adatbázis az alkalmazásban lévők 23%-át reprezentálja.  
 
Az adatfelvétel során többek között arra kellett választ adni a megkérdezett gazdasági 
szervezeteknek, hogy a kérdezés időpontjában rögzített létszámhoz képest hogyan alakul a 
foglalkoztatottak száma 3, illetve 12 hónap múlva.  
 
A megkérdezett vállalatok mintegy 60%-ánál lényegében változatlan marad a létszám az 
elkövetkező egy évben, a cégek mintegy 30%-a jelzett létszámnövelési szándékot, 10%-uk 
pedig elbocsátást. A korábbi kísérleti adatfelvételek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
létszámmegtartási szándékok nem mindig valósulnak meg, és a csökkentések mértéke is 
nagyobb lehet a vártnál, mert a bizonytalan üzleti folyamatok mellett a cégek nem tudják, 
vagy esetleg nem akarják előrebecsülni a változást. Ezt az eredmények értékelésekor érdemes 
számításba venni. 
A mikro-vállalkozások mintegy fele változatlan létszámot jelölt a három időpontban, míg a 
nagyvállalati szektorban ez csak a válaszadók alig több, mint 14%-ára volt jellemző. 
 
A mintában szereplő gazdasági szervezetek adatai szerint a felmérést követő negyedévben 
1,2%-kal, egy éven belül pedig 1,7%-kal bővülhet a foglalkoztatottak száma. A 
foglalkoztatottak számának emelkedésével a cégek egynegyede már az elkövetkező három 
hónapon belül, 30%-a pedig 12 hónapon belül számol. A megkérdezett vállalatok mintegy 
60%-ánál lényegében változatlan marad a létszám az elkövetkező egy évben. 
 
Az alkalmazásban állók száma minden földrajzi régióban emelkedik a 2006 júliusáig tartó 
időszakban. A Közép-Dunántúlon valószínűsíthető a foglalkoztatás leginkább dinamikus, 
közel 5%-os növekedése. A központi régióban is jelentős mintegy 3%-os foglalkoztatás-
bővülés valósulhat meg. A legkevésbé a két alföldi régióban és a Nyugat-Dunántúlon várható 
a foglalkoztatottak számának emelkedése az elkövetkező 12 hónapban. A megyénkénti adatok 
szerint Zala és Békés megyében kismértékű csökkenés várható az alkalmazásban állók összes 
létszámát illetően a vizsgált időszakban. Ezzel szemben kiugróan magas létszámnövekedést 
valószínűsítenek a megkérdezett gazdasági szervezetek Komárom-Esztergom és Fejér 
megyében. (7. sz. ábra) 
 
A várakozásoknak megfelelően a mikro- és kisvállalkozásoknál tervezik a leggyorsabb ütemű 
létszámnövekedést, hiszen esetükben néhány fő felvétele is relatíve magas arányú változást 
eredményez. A megkérdezett 10 fő alatti gazdasági szervezeteknél átlagosan közel 20%-kal, 
az 50 fő alattiaknál pedig megközelítőleg 6%-kal emelkedik a foglalkoztatottak száma 2006 
júliusáig. A közepes és nagyvállalatok 1% alatti létszámnövekedést jeleztek előre. A 
nagyvállalatok számos nemzetgazdasági ágban a következő időszakban is inkább 
létszámleadók maradnak. 
 
Az ágazati létszámváltozásokat tekintve kiemelkedik az ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatás ág, ahol 10%-ot meghaladó létszámbővülést jeleztek előre a mintában szereplő 
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vállalkozások. Egy éven belül 4% feletti foglalkoztatás-növekedést valószínűsítenek az 
építőiparban és a kereskedelem területén működő gazdasági szervezetek is. (8. sz. ábra) 
 
A nemzetgazdaság 5 olyan területe határozható meg, ahol a foglalkoztatás csökkenése várható 
a következő 12 hónapban: ezek a mezőgazdaság, bányászat, energia szektor, közigazgatás és 
az oktatás. 
 
Az ágazati reprezentációs arányokat figyelembe véve becslést készítettünk az alkalmazásban 
állók számának változására. Ez alapján a 2005 és 2006 júliusa közötti időszakban mintegy 
40-50 ezer fővel emelkedhet az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági szinten. A 
legnagyobb létszám-mozgások az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatások (+20,8 ezer), a 
feldolgozóipar (+17,5 ezer), a kereskedelem (+15,4 ezer), valamint a közigazgatás (-15,7 
ezer) és mezőgazdaság (-12,2 ezer) nemzetgazdasági ágakban várható. 
 
 
9. A munkaerőpiac helyzetének reális megítéléséről 

 
A magyar munkaerőpiac helyzete lényegesen kedvezőbb annál, mint amit a hivatalos 
statisztikák ki tudnak mutatni. Egyrészt nagyobb a valós foglalkozási aktivitás, másrészt az 
inaktivitás tényezőinek ismeretében lényegesen kevesebben szorultak ki a munkaerő-piacról 
annál, amit az összevont inaktivitási számok mutatnak. (Ez természetesen nem a statisztika 
hibája, csak azt jelzi, hogy vannak nagyon nehezen mérhető folyamatok és szektorok 
Magyarországon.) 
 

9.1. A foglalkoztatottak száma 

 
A foglalkoztatottak száma 300-500 ezer fővel nagyobb lehet annál, mint amit a a KSH 
munkaerő-felmérése (MEF) kimutat. Ez azt jelentheti, hogy a foglalkoztatási ráta akár 3-5%-
kal is meghaladhatja az 57%-os mértéket. 

– A nyugdíj melletti foglalkoztatás tényleges mértéke lényegesen nagyobb a MEF által 
kimutatott 100-110 ezer főnél. 2001-ben4az APEH SZJA bevallásaiban 400 ezernél is 
nagyobb volt azoknak a száma, akik nyugdíjasként munkajövedelemre tettek szert. Ez 
a létszám 250-300 ezer foglalkoztatottnak felel meg, mely közel 200 ezer fővel 
nagyobb annál, mint amit a MEF felmért. 

– A (jórészt felsőfokú) tanulás mellett munkát végzők száma a MEF szerint 30 ezer fő, 
amivel szemben a felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatai által végzett, 
valamint egyéb szociológiai vizsgálatokban az áll, hogy a hallgatók fele rendszeresen 
dolgozik. Ez 100 ezer főnek felel meg, ami 70 ezer fővel növelheti a foglalkoztatást. 

– A mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma is lényegesen nagyobb annál, mint amit a 
MEF prezentál. A népszámlálás szerint a nem foglalkoztatottak közül 300 ezren 
végeznek évente 90 napnál hosszabb ideig mezőgazdasági munkát. Ezt a számot 
visszaigazolta az agrártárca által végzett mezőgazdasági összeírás is. A közös becslés 
szerint ez 200 ezer fő plusz foglalkoztatottnak felel meg. 

– A népszámlálás szerint a háztartásokban fizetés ellenében, rendszeresen munkát 
végzők száma kevesebb 50 ezer főnél, de becslésünk szerint 150-300 ezer fő között 

                                                 
4 Az APEH utoljára csak 2001-ben tudta prezentálni a nyugdíj melletti, adózott munkajövedelmet, mert 
megszűnt a nyugdíj és a munkajövedelmek összevonási igénye. 
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ingadozhat (a MEF-ben ez a probléma nem értelmezhető). Ennek megfelelően a 
foglalkoztatottak száma minimálisan 100 ezer fővel nagyobb mértékűre becsülhető. 

 

9.2. A szerkezetváltás foglalkoztatási hatásainak követhetősége 
 
A gazdaságban zajló dinamikus szerkezetváltás, munkahelyek létrejötte és megszűnése jól 
érzékelhető, de pontosan nem mérhető. 
 
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat rendszeresen gyűjt információt a legalább 10 főt érintő 
munkahelyteremtésekről és létszámbővítésekről, valamint összesíti a havi létszámleépítési 
bejelentéseket. A két adatgyűjtés aggregált adatai azt jelzik, hogy a gazdaság erős 
munkahelyteremtő képessége révén általában lényegesen több munkahely jön létre, mint 
ahányat a munkáltatók megszüntetnek. Az elmúlt mintegy két és fél éves időszakban 
mindössze 3 olyan hónap volt, amikor az elbocsátási szándékok meghaladták a 
létszámbővítési terveket. A korábbi évekkel szemben 2005 eddig eltelt időszakában 
ugyanakkor a tervezett létszámfelvételek minden hónapban meghaladták az elbocsátási 
szándékokat. (9. sz. ábra) 
 
Mindkét statisztikai adatgyűjtés értelmezéséhez tudni kell, hogy egyik sem teljes körű és 
elsősorban csak szándékokat jelölnek. Bizonytalan, hogy az ÁFSZ-hez bejelentett 
létszámleépítési szándékok milyen mértékben valósulnak meg. Az elmúlt évek empirikus 
tapasztalatai azt mutatják, hogy ezen bejelentésekben szereplő létszám csak mintegy fele válik 
ténylegesen munkanélkülivé. Az új munkahelyek teremtésére és a létszámbővítésekre 
vonatkozó adatgyűjtés pedig elsősorban a vállalatok jövőbeli terveit rögzítik, amelynek 
időbeli alakulása esetleges. Ezért a két ellentétes irányú trend adatainak éves összesítéséből 
csak korlátozott érvényű megállapítások vonhatók le. A foglalkoztatási adatok kisebb mértékű 
elmozdulást jeleznek. A trendek ugyanakkor megegyeznek, miközben a fent jelzett 
adatgyűjtés nem kizárólag a múltra, hanem részben az ennél bizonytalanabb jövőre 
vonatkoznak. 
 
A negyedéves munkaerő-felmérések, a munkaügyi központok információi szerint ennél is 
jelentősebb munkaerőmozgás tapasztalható a kisebb vállalkozásoknál, illetve olyan 
változások eredményeképpen, amelyek egyenként nem érik el a 10 fős nagyságrendet. Az 
EMMA bejelentések alapján ezek egyenlege 100 ezer felett lehet (de figyelembe kell venni, 
hogy a leépítések bejelentése sokkal kevésbé pontos, mint a felvételeké, gyakran késve 
történik meg.) 
 

 

9.3. Külföldiek foglalkoztatása Magyarországon (I.6. pont) 
 
A külföldiek magyarországi munkavégzésére vonatkozóan több adatbázis is – közvetve vagy 
közvetlenül - tartalmaz információt, azonban összességükben, együttesen sem alkalmasak 
arra, hogy az alapvető kérdés megválaszolják: hány külföldi állampolgár végez munkát 
Magyarországon? Az egyes adatbázisok eltérő céllal gyűjtik az adatokat. Az adatbázisok 
„összefuttatását”, együttes értelmezését nehezíti, hogy az egyes adatállományokban használt 
fogalmak, definíciók nem feleltethetők meg maradéktalanul egymásnak; amíg egyes személyi 
kategóriákról több adatbázis is gyűjt információt, addig a külföldiek egy része kívül esik 
mindennemű adatgyűjtésen. 
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Jelenleg a KSH munkaerő-felmérése szerint mintegy 30 ezer fő, hivatalosan 60 ezer fő, a 
migrációs vizsgálatok szerint, csak a Kárpát medencei magyarok körében 100 ezer fő körüli a 
Magyarországon dolgozó, nem magyar állampolgárságú munkavállalók száma. Ráadásul, ma 
még statisztikailag ki nem mutatható módon mintegy 100 ezer fő külföldön vállal munkát 
(esetenként nyelvtanulás megalapozása érdekében). 
 
 
10. A gazdasági folyamatok hatása a foglalkoztatásra 
 
A foglalkoztatás és a gazdaság ezer szálon függ össze és gyakorol kölcsönhatást egymásra. 
Magyarországon - mint a csatlakozó közép-kelet-európai országokban általában - gyorsabb a 
gazdaság növekedése, de ennek forrása elsősorban a termelékenység és nem a 
foglalkoztatottság emelkedése. Jelentős a bérekben a lemaradás nem csupán az EU régi 
tagállamaihoz képest, hanem történelmileg is: a reálbérek szintje a 2000-es évek elején érte el 
az 1990-es szintet (4. sz. ábra). Ez nem kedvez egy, a jelenleginél "foglalkoztatás-barátabb" 
bérpolitikának. 
 
A beruházások növekedése - a zöldmezős beruházások "hőskorának" lezárultával - csak 
kismértékben jelenti új munkahelyek teremtését. Nem elsősorban a gyártó kapacitások 
bővülését, hanem a hatékonyság javulását, a környezetvédelmet, az energia- és 
anyagköltségek csökkentését, az elavult termelési struktúra cseréjét szolgálják. Az 
infrastrukturális beruházások (autópálya) pedig csak közvetve, a későbbiek folyamán segítik 
elő a foglalkoztatottak számának növekedését. A beruházásoknak csak kisebb része szolgálja 
a munkahelyek bővítését. (Részletesen 3. sz. melléklet) 
 
A magyar foglalkoztatási helyzet javulásában jelentős szerepet játszott a külföldi működő 
tőke beáramlása, ugyanakkor különböző módon befolyásolta az egyes nemzetgazdasági ágak 
foglalkoztatási potenciáljának alakulását. A forrás elsősorban a feldolgozóiparba – ezen belül 
is a villamosgép- és műszergyártásba – továbbá a kereskedelembe áramlott. A külföldi 
érdekeltségű vállalkozások adózott eredményük több mint felét visszaforgatják, s ez a hányad 
egyre jelentősebb a teljes működő tőke állomány növekedésén belül. A visszaforgatott 
jövedelmet azonban - bár erre pontos adataink nincsenek - elsősorban a tevékenység 
folyamatos korszerűsítésére fordítják, kevésbé új munkahelyek teremtésére. 
 
A 2002-es mélypontot követően enyhe élénkülés tapasztalható a működő tőke 
beáramlásában a privatizáció ismételt beindításával is összefüggésben. Az MNB által 2005. 
március 31-én közzétett adatok szerint 2004-ben összesen 3.365 millió euró értékű 
külföldi közvetlen tőkebefektetés valósult meg Magyarországon (elsősorban a szolgáltató 
ágazatokban), ami közel másfél milliárd euróval magasabb, mint az előző évben, és 2001 
óta a legmagasabb éves beáramlást jelenti. Magyarország relatív pozíciója a régióban 
nem változott jelentősen az előző évhez képest, ami azt is jelzi, hogy Magyarország 
korábbi relatív térvesztése elsősorban a környező országokban az ezredforduló körül 
felfutó privatizációnak volt köszönhető. Az 1990 óta Magyarországra érkezett külföldi 
tőkebefektetések állománya 2005 első negyedévének végén elérte az 50 milliárd eurót. Az egy 
főre eső magyarországi működőtőke-állomány (4 967 euró) ezzel változatlanul a 
legmagasabb a kelet-közép-európai térségben. 
 
A külföldi tulajdonú vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepe jóval kisebb, mint a 
hazaiaké. A magyar kis- és középvállalkozó szektor mára nagyon hasonlóvá vált a legkevésbé 
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fejlett korábbi és az újonnan csatlakozott EU tagállamok kisvállalkozói szektoraihoz. 
Nagyszámú, kisméretű vállalkozás működik a gazdaságban, átlagos méretük 5 fő alatt van, 
aminél a régi tagországok közül csak Görögország és Olaszország átlaga kisebb. A 
vállalkozások megszűnése és alakulása egészséges mértékű, az alakulások és megszűnések 
egyenlege hosszabb távon kis mértékben pozitív. (Hosszabb távon a magyar gazdaságban a 
vállalkozások átlagos méretének, teljesítményének növekedésére számítunk, és nem számuk 
további emelkedésére.) 
 
A kis- és középvállalkozások kiemelkedően fontos szerepet játszanak a foglalkoztatásban. A 
vállalati szektoron belül a foglalkoztatás kétharmadát a kis- és középvállalkozások adják, e 
szektor az egyetlen olyan fontos része a magyar gazdaságnak, amelyik az elmúlt tizenöt éves 
időszakban nettó foglalkoztatás bővülést tudott produkálni. A kis- és középvállalkozások 
foglalkoztatási szerkezete regionálisan sokkal kiegyenlítettebb, mint a nagyvállalatoké. A 
foglalkoztatási rátára gyakorolt hatás mind a Budapest-vidék, mind a vidéki régiók közötti 
különbség esetében kisebb eltérést mutat, mint a nagyvállalatoknál. 
 
A működő vállalkozásokon belül a társas vállalkozások aránya fokozatosan növekszik, míg az 
egyéni vállalkozások számát az utóbbi években lassú erózió jellemzi. A társaságok három 
nemzetgazdasági ágban koncentrálódnak, ezek az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás; a 
kereskedelem, javítás és az ipar. Hosszabbtávú idősort vizsgálva a vállalkozásoknál 
összességében - kisebb hullámzásokkal - a foglalkoztatottak számának lassú, de folyamatos 
emelkedése figyelhető meg.  
 

* * * * * 
 
 
Összességében elmondható, hogy a versenyképesség, a termelékenység, munkajövedelmek 
szükséges emelkedésének - és tegyük hozzá: az államháztartás teherbíró képességének -, 
valamint a foglalkoztatás bővítésének az összeegyeztetése, együttes megvalósítása nehéz 
feladat, amely csak igen kedvező nemzetközi gazdasági feltételek mellett valósulhat meg. Ilyen 
kedvező helyzet utoljára az ezredfordulót közvetlenül megelőző években, a 90-es évek végén 
volt. A lehetőségeket azonban Magyarország teljes mértékben sem kihasználni, sem az 
eredményeket stabilizálni nem volt képes, 2001. végén a foglalkoztatás csökkenni kezdett. Ezt 
a tendenciát az új kormány megállította, visszafordította, a világgazdasági dekonjunktúrából, 
a dinamikus szerkezetváltásból következő feszültségeket eredményesen kezelte, de a 
foglalkoztatás bővülésében csak átfogó intézkedésekkel, hosszabb távon lehet jelentős 
eredményeket elérni. 
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II. A FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ SZAKPOLITIKÁK 
 
Magyarország célja a teljes foglalkoztatás elérése, annak érdekében, hogy mindenkinek 
legyen munkája, aki akar és tud dolgozni. Legfontosabb kihívás az inaktív népesség magas 
aránya, ezért mindenekelőtt olyan politikákra és intézkedésekre van szükség, amelyek 
növelik a gazdasági aktivitást. 

– A munkavállalókat és vállalkozásokat segíteni kell a gazdasági, strukturális és 
technológiai változásokhoz való alkalmazkodásban, a változásokra való felkészülésben. 

– A bérnövekedést és a munkát terhelő adók és járulékokat érintő intézkedésekkel – a 
makrogazdasági stabilitás megőrzése mellett - olyan feltételeket kell teremteni, amelyek 
mellett a munkavállalóknak megéri legálisan dolgozni, a munkáltatóknak pedig legálisan 
foglalkoztatni. 

– A munkavállalók szociális biztonsága, a társadalmi igazságosság és az egyenlő 
versenyfeltételek érdekében törekedni kell a be nem jelentett munkavégzés 
visszaszorítására, a szürke gazdaság „kifehérítésére”. 

– A foglalkoztatás területi különbségeinek csökkentése érdekében ösztönözni és segíteni 
kell a munkavállalók mobilitását. 

– Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, 
beleértve a hátrányos helyzetű embereket is. 

– Mindenki számára egyenlő és diszkriminációmentes foglalkoztatási feltételeket kell 
kialakítani, biztosítani kell az egyenlőséget a munkához, képzési lehetőségekhez való 
hozzájutás tekintetében, kiemelt segítséget nyújtani azoknak, akik a legnehezebb 
helyzetben vannak, így a romáknak, megváltozott munkaképességűeknek, azoknak az 50 
évesnél idősebbek embereknek, akiknek munkahelyük veszélybe került. 

– Különös figyelmet kell fordítani a pályakezdő fiatalok, a kisgyermeket nevelő szülők 
elhelyezkedésének segítésére. 

 
A foglalkoztatás bővítésére irányuló törekvések sikerességéhez bármely tervezett intézkedés 
esetében a foglalkoztatásra gyakorolt hatásokat előzetesen mérlegelni kell. A 
foglalkoztatáspolitika eszközein túl a gazdaságpolitika, az oktatáspolitika, a szociálpolitika, az 
adó-, járulék- és bérpolitika, a területfejlesztés összehangolt intézkedéseinek is hozzá kell 
járulnia. Az egységes, illetve egy irányba mutató cselekvés szándékára épült a kormány 
eddigi politikája, a 100 lépés programja (a foglalkoztatás bővítését szolgáló legfontosabb 
intézkedéseit foglalja össze a 4. sz. melléklet), és a továbbiakban is ez határozza meg 
cselekvésünk irányát. 
 
 
 
1. A foglalkoztatáspolitika átfogó megközelítése 
 
A foglalkoztatáspolitika az Európai Unió szakpolitikáinak rendszerében jóval tágabb területet 
ölel fel, mint amit hagyományosan – többek között gyakran a magyar foglalkoztatáspolitikai 
dokumentumok, stratégiák is – a foglalkoztatáspolitika eszköztárához sorolnak. Az Európai 
foglalkoztatási stratégia a közvetlenül a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásával 
összefüggő intézkedéseken túlmenően a gazdaságpolitika, az oktatáspolitika, az adópolitika, a 
szociálpolitika, a regionális politika és a lakáspolitika eszközeire is épít. Uniós felfogásban a 
foglalkoztatáspolitika elsősorban egy olyan koordinációs mechanizmust jelent, amely több 
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különböző szakpolitika összehangolt intézkedéseire építve valósítja meg a foglalkoztatás 
bővítését.  
 
Az uniós csatlakozással a magyar foglalkoztatáspolitika formálásába is át kellett ültetni ezt a 
szemléletet. A 2004. évi Nemzeti Foglalkozatási Akciótervvel a Kormány első ízben 
dolgozott ki olyan dokumentumot, amely számol azzal, hogy a foglalkoztatás bővítésére 
irányuló stratégia hatékony és eredményes végrehajtása megköveteli megfelelő koordináció 
kialakítását az egyes szakpolitikák között, különösen három területen. Egyrészt a 
gazdaságpolitikai döntések alapozzák meg a foglalkoztatási törekvéseket, számoljanak a 
várható folyamatok, tervezett intézkedések munkaerő-piaci következményeivel. Másrészt az 
oktatás és képzés rendszere rugalmasan alkalmazkodjon a munkaerőpiac folyamatosan 
változó elvárásaihoz. Harmadrészt a szociálpolitikai és a foglalkoztatáspolitikai 
intézkedéseket összehangoltan kell kialakítani és végrehajtani, a munkavállalásra való 
ösztönzést és a társadalmi kohézió erősítését egyaránt szem előtt tartva.  
 
A Nemzeti foglalkoztatási akcióterv mellett a foglalkoztatáspolitika átfogó értelmezését 
tükrözi a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) is. A HEFOP a Nemzeti 
fejlesztési terv (2004-2006) öt operatív programjának egyike, melynek költségvetése összesen 
750 millió euró (ebből mintegy 562 millió euró közösségi támogatás, amelyet a hazai – 
elsősorban állami – források további 187 millió euróval egészítenek ki). A program – a 
foglalkoztatási stratégia széles eszköztárára építve - a foglalkoztatási programokon kívül 
magában foglalja az oktatási rendszert és a szociális területet érintő fejlesztéseket, sőt az 
egészségügyi ellátórendszernek a munkaerő egészségi állapotának javítását szolgáló 
fejlesztéseit is.  
 
A foglalkoztatáspolitika átfogó megközelítésre épülő felfogása hazai szinten is megköveteli, 
hogy kialakuljon egy tárcaközi koordinációs mechanizmus, amely révén elérhető, hogy 
egyrészt a foglalkoztatás bővítésének célkitűzéséhez minden releváns terület járuljon hozzá a 
maga eszközeivel, másrészt a nem foglalkoztatási célú intézkedések tekintetében is minden 
esetben mérlegeljék a foglalkozatási hatásokat, következményeket. A Foglalkoztatáspolitikai 
Kollégium létrehozásával a kormány megteremtette ennek a tárcaközi koordinációnak a 
kereteit, és a jövőben tovább kívánja erősíteni ezt a mechanizmust, hiszen a munkaerő-piaci 
helyzet tartós és jelentős javulása csak egy széleskörű eszköztárból építkező foglalkoztatási 
stratégiával érhető el. Ezért kidolgoztuk és a Foglalkoztatáspolitikai Kollégium elfogadta azt a 
szempontrendszert, amelyet az egyes szakpolitikáknak a foglalkoztatás bővítése érdekében 
figyelembe kell venni (7. sz. melléklet). Ez a felismerés és a szükséges mechanizmusok 
kiépítése jelentős előrelépés a foglalkoztatáspolitika hazai intézményrendszere tekintetében. 
Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az előző kormányciklusban a 
foglalkoztatás kérdése oly mértékben háttérbe szorult, hogy még a minisztériumi struktúrában 
sem volt nevesített felelőse. 
 
 
2. A foglalkoztatás bővítését, az elhelyezkedés ösztönzését célzó gazdasági intézkedések 
 
A kiegyensúlyozott gazdasági növekedéshez, a gyorsabb felzárkózáshoz a termelékenységbeli 
hátrányunk ledolgozása mellett elengedhetetlen a foglalkoztatottság növelése, a 
humánerőforrás kapacitások bővítése. Ez a cél fogalmazódik meg Magyarország 2004-2008 
közötti időszakra vonatkozó konvergencia programjában: a GDP növekedésének gyorsulása – 
a stabil termelékenység-javulás mellett – a foglalkoztatás növekedésétől várható. A 
munkaerő-piaci részvétel növekedése az államháztartási egyensúly megteremtésének is 
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elengedhetetlen feltétele, hiszen a magasabb foglalkoztatottság - még csökkenő fajlagos 
adóterhelés mellett is - emeli az államháztartás bevételeit.  
 
A lisszaboni folyamat keretében idén először készülő Nemzeti akcióterv a növekedésért és 
foglalkoztatásért is tükrözi, hogy a foglalkoztatottság növelése integrált megközelítést igényel 
a gazdaságstratégia és az egyes ágazati gazdaságpolitikák részéről. A makro- és 
mikrogazdasági politikának elsődleges szerepe van a kiszámítható, vállalkozásbarát 
környezet, a foglalkoztatás stabilitását, bővülését, kifehérítését megalapozó, támogató 
ösztönzők és feltételek megteremtésében. 
 
 

2.1. Az adórendszer a foglalkoztatás bővítéséért 
 
Az adók és járulékok rendszerének, illetve az azokhoz kapcsolódó kedvezményeknek a 
munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát tekintve egyaránt meghatározó szerepe van; az 
adópolitika a foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzésének egyik kulcsfontosságú eszköze. 
A foglalkoztatás bővítése ugyanakkor visszahat az adórendszerre: a foglalkoztatottak 
létszámának növekedése növeli az adóalapot és ezáltal az adópolitika mozgásterét is. 
 
A kormány minden költségvetési évben újabb, a foglalkoztatás bővítését, a képzettség 
növelését segítő adóváltoztatásokat javasolt az országgyűlésnek. Minden adónemnél: a 
személyi jövedelmeket terhelő, a vállalkozók által fizetendő és a fogyasztás után lerótt adók 
módosítása során is sor került olyan változásokra, amelyek egyrészt csökkentették a 
munkáltatók terheit, hogy több embert tudjanak felvenni, vagy éppen megtartani, gyakran 
éppen a hátrányosabb helyzetben lévők közül, másrészt mérsékelték a munkavállalók 
befizetéseit, ezzel is ösztönözve munkavállalásukat. 
 
A munkahelyteremtő beruházások támogatása, valamint a hátrányos helyzetűek, 
munkanélküliek és a pályakezdők foglalkoztatásának és a munkavállalók képzésének 
elősegítése érdekében 2003 és 2005 között a következő változások történtek az 
adórendszerben: 
 
2004-ben a társasági adó 18%-ról 16%-ra csökkent. A vállalkozások által ténylegesen fizetett 
társasági adó mértéke a különböző kedvezmények miatt 10% körüli.  
 
2004-től a helyi iparűzési adó 25, 2005-től pedig már 50%-a leírható a társasági adó 
alapjából. 
 
2002-2005 között a személyi jövedelemadó csökkentésével mérséklődött a vállalkozókra 
nehezedő bérnyomás.  

– 2002. szeptembere óta adómentes a minimálbér. Az adócsökkentés és a tételes 
egészségügyi hozzájárulás mérséklése biztosította, hogy miközben a minimálbér nettó 
összege 2005-ben már 31%-kal haladja meg a 2002. évit, addig a munkáltató bérköltsége 
három év alatt csupán 10%-kal emelkedett.  

– Jelentősen mérséklődött a minimálbérnél magasabb keresetek adóterhelése is, a nettó 
keresetek ezekben az években gyorsabban nőnek, mint a bruttó. 2003-2005-ben a bruttó 
keresetek 28%-os növekedése mellett várhatóan 32%-kal emelkedik a nettó keresetek 
összege.  
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Lényegesen könnyebbé vált a fejlesztési adókedvezmény igénybevétele. 

– 2003-ban került bevezetésre az EU szabályaival harmonizált fejlesztési adókedvezmény, 
felváltva a nagybefektetők korábbi beruházási adókedvezményét. A még 2001-ben 
elfogadott törvény a legalább 10 milliárd – hátrányos helyzetű térségben 5 milliárd – 
forintos beruházást megvalósító befektetőnek biztosított volna 5 évre adókedvezményt, 
oly módon, hogy a különböző címen igénybevett állami támogatás együttes összege nem 
haladhatja meg a beruházás értékének átlagosan 50%-át (ágazatonként, területenként 
differenciáltan 35-65%-át). A 2002. évi módosítással az általános értékhatár 10 milliárd 
forint maradt, de a hátrányos helyzetű térségekben 5 milliárdról 3 milliárdra csökkent.  

– 2004-ben 
• az értékhatár 10 milliárdról 3 milliárdra csökkent, a hátrányos térségekben 3 

milliárdról 1 milliárdra, a létszámnövelési feltétel pedig 500 főről 100-ra 
(hátrányos helyzetű térségben 50 főre); 

• beruházási értékhatár nélkül igénybe vehető, ha a foglalkoztatottak száma 300 
(hátrányos helyzetű térségben 150) fővel nő és 20%-ban pályakezdőket 
alkalmaznak; 

• az adókedvezményt az eddigi 5 év helyett 10 évig lehet igénybe venni, a fizetendő 
társasági adó 80%-áig. 

– 2005-ben – döntően a foglalkoztatottság növelése érdekében - azok a kisvállalkozások, 
amelyek 30 fővel (hátrányos régióban 15 fővel), azok a középvállalkozások, amelyek 150 
fővel (hátrányos régióban 75 fővel) bővítik a létszámukat, már jogosulttá válnak a 
fejlesztési adókedvezmény igénybevételére.  

 
2003-tól a vállalatok lehetőséget kaptak adómentes fejlesztési-tartalék képzésre. Az adózás 
előtti nyereség 25 %-a, legfeljebb 500 millió forint fejlesztési tartalékba helyezhető és ezzel 
csökken a társasági adó alapja. A tartalékba helyezett összeget az adózó négy éven belül 
beruházásra köteles felhasználni. Ezt a lehetőséget 2004-től az egyéni vállalkozók is igénybe 
vehetik. 
 
Széles körben vált lehetővé a gyorsított amortizáció. Minden 2003-ban és 2004-ben 
beszerzett vagy előállított teljesen új gép-berendezés, felszerelés után (a járművek és 
ingatlanok kivételével) 50 %-os értékcsökkenési leírás alkalmazható, vagyis két év alatt írható 
le, a korábbi 3-7 év helyett. Hasonlóan 50 %-os kulcs érvényesíthető a szellemi termékekre is. 
Ezt a lehetőséget a kormány 2005-re is meghosszabbította. 
 
A korábban csak a mikro és kisvállalkozásokra vonatkozó 30 millió Ft-os beruházási 
adóalap-kedvezményt 2005-től a középvállalkozások is igénybe vehetik. 
 
Egyre több kedvezményt kapnak a foglalkoztatottak számát bővítő vállalkozások: 
– 2003-ban 3.450 Ft-ra csökkent a korábban 4.500 Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás 

összege. 2005 novemberében újabb 1.500 Ft-tal 1.950 Ft-ra mérséklődik, 2006-ban pedig 
megszűnik. 

– 2005-től a részmunkaidőben foglalkoztatottak után csak arányos összegű tételes 
egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 

– 2005-től a legfeljebb 5 főt foglalkozató mikro-vállalkozások minden új foglalkoztatott 
után a minimálbér éves összegével csökkenthetik a társasági adó (illetve személyi 
jövedelemadó) alapjukat. 
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– Kevesebb iparűzési adót kell fizetniük a létszámukat bővítő vállalkozásoknak. Azok a 
vállalkozások, ahol a foglalkoztatottak átlagos létszáma 2005-ben emelkedik, minden 
többletfoglalkoztatott után személyenként 1 millió forinttal csökkenthetik az iparűzési adó 
alapjukat. 

 
Jelentős járulékkedvezmények ösztönzik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők 
foglalkoztatását (pályakezdők, gyermeknevelésből visszatérők, tartós munkanélküliek)  

– 2003-tól jelentősen csökkent az alkalmi munkavállalás esetén fizetendő közteherjegy 
összege.  

– 2004 óta nem kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetnie azoknak a munkáltatóknak, 
akik GYES-en, GYET-en lévőket vagy 50 éven felüli tartós munkanélkülieket 
foglalkoztatnak. 

– 2004-ben emelkedett a 20 főnél többet foglalkoztató munkáltatók által fizetett 
rehabilitációs hozzájárulás összege, amennyiben nem alkalmaznak legalább 5%-ban 
megváltozott munkaképességű dolgozót. Azok a kisvállalkozók viszont, akik ezt 
megteszik, már a minimálbér teljes összegével csökkenthetik az adóalapjukat. 

– 2004-től a szakképző iskolai tanulót foglalkoztatók a minimálbér 20%-ával csökkenthetik 
az adóalapjukat. 

– 2005-től 50%-os tb járulékkedvezményt kapnak 9 hónapig azok a munkáltatók, akik 
• 25 éven aluli pályakezdőket; 
• 30 éven alul diplomásokat – ösztöndíjasként – foglalkoztatnak.  
• a gyermek gondozásból munkába visszatérőket (Gyes, gyed, gyet, ápolási díj 

után); 
Az 50 év feletti munkanélkülieket foglalkoztatók pedig akár 100%-os járulékkedvezményt 
kaphatnak legfeljebb egy évig. 
 
A képzéseket is széles körben támogatják adókedvezmények. 2003-tól az akkreditált 
felnőttképzésben résztvevők képzési költségeik 30%-át évi 60 ezer forint keretösszegig 
leírhatják jövedelemadójukból. 2004-től emelkedett a szakképző iskolai tanuló gyakorlati 
képzéséhez kapcsolódó adóalap-kedvezmény (havi 6 000 forintról a minimálbér 12, illetve 20 
százalékára a közreműködés formájától függően). A változtatás érdekeltté teszi a 
munkáltatókat a tanulószerződéssel történő gyakorlati képzésben. Bővült a felnőttképzési 
adókedvezményt és a számítástechnikai eszköz megvásárlásához kapcsolódó kedvezményt 
igénybe vehetők köre.  
A távmunka feltételeinek fejlesztése érdekében az internet-használat költségeinek átalányban 
való elszámolhatósága is lehetővé vált. 
 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 
 
Nem csupán folytatjuk a 2002-ben megkezdett adócsökkentési politikát, hanem 2006-tól egy 
5 éves, előre meghirdetett és a parlament által is elfogadott program keretében radikálisan 
csökkentjük a vállalkozások, az állampolgárok, a családok adóterheit. Több pénz marad a 
vállalkozásoknál, amit fejlesztésre, munkahelyteremtésre fordíthatnak, és több pénz marad az 
embereknél, hogy bérükből, nyugdíjukból többet fordíthassanak a családjukra, és kevesebbet 
fizessenek az államkasszába. Az elkövetkező években az állam a vállalkozások, az emberek 
által megtermelt jövedelem évről évre kisebb hányadát vonja el, csak annyit, amennyi egy 
hatékonyan működő állam működéséhez és a társadalmi igazságot szolgáló közösségi 
szolgáltatások, támogatások nyújtásához szükséges. 
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a) A 2006. év a 100 lépés program keretében október 1-én induló START programban az 

első teljes évet jelenti. Az első munkahelyükre belépő fiatalt alkalmazó munkáltató két 
évig a korábbi 50 százalékos járulékkedvezménynél lényegesen nagyobb kedvezményt 
kap. Az első évben a munkáltatónak 15 százalékos, a másodikban 25 százalékos 
járulékfizetési kötelezettsége lesz (a jelenlegi 33-34%-os helyett). A kedvezmény a 
minimálbér másfélszereséig, felsőfokú végzettségűeknél kétszereséig vehető igénybe. Egy 
felsőfokú pályakezdő foglalkoztatása esetén évente negyedmillió forintot is megtakaríthat 
a munkaadó. A kedvezményt több munkáltatónál is fel lehet használni, 
továbbfoglalkoztatási kötelezettség nélkül. A kedvezményre két évre szóló START kártya 
jogosít, amelynek száma az adószámmal megegyezik. 

Párbeszédet kezdeményezünk a munkáltatókkal, gazdasági érdekképviseletekkel arról, 
milyen feltételekkel vállalnának a cégek a jelenleginél sokkal nagyobb, felősebb 
hozzájárulást a fiatalok - tanulók és végzettek - munkatapasztalatainak megszerzéséhez, 
gyarapításához.  

 
b) Tovább mérséklődnek az élőmunka költségei: 

− Foglalkoztatáspolitikai szempontból alapvető fontosságú, hogy jövő novemberben 
megszűnik az egészségügyi hozzájárulás, és ez éppen a legalacsonyabb keresetek után 
fizetett bérterhek esetében jelenti arányosan a legnagyobb csökkenést. 

− Folytatódik a személyi jövedelemadó terhek csökkentése. Egy átlagos fizetésű, havi 
156 ezer forintot kereső dolgozónak jövőre pusztán az adócsökkentés hatására, 
anélkül, hogy a bére emelkedne 3 600 Ft-tal több kerül a borítékába. 

− 2007-től a jelenlegi 29%-ról 3 százalékponttal, 26%-ra csökken a munkáltatói 
társadalombiztosítási járadék összege. 2009-től a munkáltatói tb-járulék további 2 
százalékponttal, 24%-ra mérséklődik. 

 
c) Mérséklődnek a vállalkozások adóterhei, hogy több maradjon fejlesztésre, 

munkahelyteremtésre, a versenyképesség javítására. Az iparűzési adó 100%-a lesz 
levonható a társasági adó alapjából. Az adó alapját képező első 5 millió forintos 
nyereségük után csak 10%-os társasági adót kell fizetniük azoknak a vállalkozásoknak, 
amelyek más adókedvezményt nem vesznek igénybe, és alkalmazottaik után legalább a 
minimálbér kétszeresének megfelelő járulékot fizetnek.  

 

2.2. A munkahely-teremtés támogatása 

 
A munkahelyteremtés és a vállalkozások versenyképességének javítása a foglalkoztatás 
bővítésére irányuló törekvések szempontjából kiemelt fontosságú. A Kormány számos olyan 
intézkedést hozott, amely a vállalkozások – és különösen az KKV-k – teljesítményének 
növelését szolgálja. Ezek megvalósításában fontos szerepe van a Strukturális Alapok – 
elsősorban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az Európai Szociális Alap 
(ESZA) – támogatásával indított programoknak is.  
 
A gazdaságpolitika az exportvezérelt gazdasági növekedést, a tőkebefektetések, beruházások 
ösztönzését és a versenyképesség javítását helyezi a középpontba. A Kormány egyrészt 
pályázati rendszeren keresztül nyújtott támogatásokkal és kedvezményes hitelkonstrukciókkal 
segíti a vállalati beruházásokat, és ezáltal több és jobb munkahely létrehozását. Másrészt 
állami infrastrukturális beruházásokkal (pl. közlekedési infrastruktúra fejlesztése), az üzleti 
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szolgáltatások fejlesztésének támogatásával biztosítja a vállalkozások működésének és 
fejlesztésének feltételeit. 
 
A gazdaságfejlesztés és ösztönzés hatása a foglalkoztatásra 
 
A beruházások ösztönzésének célja kettős: egyrészt növelni a gazdaság versenyképességét, 
másrészt munkahelyeket teremteni. A célok között csak látszólag és csak rövidtávon lehet 
átváltás: amennyiben a beruházást nem kötjük munkahelyteremtéshez a gazdaság hosszú távú 
versenyképességének alapjai nem bővülnek; ha az új munkahelyek létrehozása nem jár együtt 
a hatékonyság növekedésével, a beruházás nem fenntartható. Természetesen azt is figyelembe 
kell venni, hogy a beruházási, fejlesztési pályázatokat nem lehet megítélni kizárólag a 
munkahely-teremtés eredménye szerint, bár alábbi elemzésünkben természetesen elsősorban 
erre koncentrálunk. 
 
A Gazdasági Versenyképességi Operatív Program keretében meghirdetett pályázatok (a 
Strukturális Alapok támogatásával) az alábbi tevékenységeket támogatják: 

− Beruházás-ösztönzés: vállalatok termelési kapacitásainak modernizációja, magas szintű 
gazdasági infrastruktúra kialakítása (innovációs- és technológiai transzferközpontok 
fejlesztése, ipari parkok minőségi szolgáltatásainak komplex megvalósítását szolgáló 
beruházások, logisztikai központok fejlesztése), valamint a pro-aktív befektetés-ösztönzési 
szolgáltatások, tanácsadás. A támogatások célja a magas hozzáadott-értékű tevékenységek 
letelepítésének elősegítése. 

− KKV-k fejlesztése: a műszaki és technológiai fejlesztésekhez kapcsolódó beruházások, 
minőségbiztosítási rendszerek fejlesztése, üzleti tanácsadás, KKV-k közötti 
együttműködés. 

 
A GVOP keretében 2005. szeptember 16-ig hozzávetőleg 14 000 pályázat érkezett be, 
összesen 6000 támogató döntés született, a megítélt támogatás összege eléri a 100 milliárd Ft-
ot. Ezzel 200 milliárd forintnyi beruházás, fejlesztés valósulhat meg Magyarországon, és 
mintegy 29 000 új munkahely megteremtésére nyílik lehetőség. Az eddig hatályba lépett 
támogatási szerződésekben vállalt új munkahelyek száma meghaladja a 21.000 főt (10. sz. 
táblázat), a megtartott munkahelyek száma pedig eléri a 48.000 főt. A kifizetett támogatások 
összege 13,5 milliárd forintot tesz ki. 
 
Valamennyi prioritás esetében a pályázatok értékelése pontozásos módszerrel történik, amely 
gazdaságpolitikai szempontok és hatékonysági mutatószámok alapján ad lehetőséget a legjobb 
pályázatok kiválasztására. A pályázatok értékelésénél az egyik legfontosabb szempont a 
foglalkoztatás bővítése. Az új, illetve megtartott létszám a kedvezményezettekkel kötött 
támogatási szerződésekben rögzítésre kerül. 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a hazai kis- és középvállalkozások 
munkahelyteremtését, illetve megőrzését leginkább vissza nem térítendő pályázati 
támogatások keretében segíti. 
 
2003-ban indult a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program (SZVP), hogy segítse  
− a versenyképesség növelését, modernizáció, a növekedésorientált kis- és 

középvállalkozások fejlődését, 
− a kis- és középvállalkozások EU integrációs felkészítését, a vállalkozások növekedéséhez 

szükséges ismeretek elterjesztését, 
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− a vállalkozások közötti együttműködéseket, 
− az erőforrásokhoz való hozzáférést, a hátrányos helyzetű területek, társadalmi csoportok 

esélyegyenlőségét, 
− az EU kis- és középvállalkozás támogatási forrásainak igénybevételéhez szükséges 

feltételek megteremtését. 
 
A program 4851 nyertes pályázó 34,7 milliárd forint összegű fejlesztéséhez járult hozzá, 12,1 
milliárd forint értékben. A vállalkozók mintegy 18 000 új munkahely létesítését vállalták. 
 
2004-ben a pályázatokon keresztül igénybe vehető támogatások összege a Gazdasági 
Versenyképességi Operatív Programon keresztül jelentősen megnőtt, és a pályázatok igen 
népszerűekké váltak a kis- és középvállalkozások között (ezek tekinthetők talán a GVOP 
legsikeresebb pályázatainak). A pályázatok három fő célra koncentráltak: a kis- és 
középvállalkozások versenyképességének javítását segítő modernizációs célú beruházásokra, 
a vállalkozások együttműködésének, hálózatok kialakításának és a kis- és középvállalkozások 
számára nyújtott tanácsadás igénybe vételének ösztönzésére. 
 
A GVOP keretében a kis- és középvállalkozások részére kiírt pályázatok értékelése is előre 
meghatározott szempontrendszer alapján, pontozásos eljárás segítségével történik. A 
munkahelyteremtésért a pályázat elbírálásakor kapható legmagasabb pontszám a pályázatra 
maximálisan adható pontoknak az egytizedét teszi ki. Amennyiben a pályázó 
foglalkoztatottjainak számát csökkenti, akkor a munkahelyteremtés tekintetében pályázatára 0 
pontot kap, ha legalább 3 fővel növeli alkalmazottainak számát, akkor a munkahelyteremtésre 
vonatkozó maximális pontszámot kapja meg. A vállalkozások műszaki fejlődését segítő 
pályázat szempontrendszerében a munkahelyteremtéssel azonos súlyt képvisel az új 
technológiai eljárás bevezetése, vagyis az új technológia alkalmazása mellett a felhívás 
egyidejűleg a munkahelyteremtést is ösztönözni kívánja. 
 
Nem csupán a GVOP, hanem más operatív programok is segítik – sokszor egymással 
összehangolt módon – a kis- és középvállalkozói körben a munkahelyteremtést. 2004-ben a 
Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak keretében meghirdetett pályázati 
felhívásokon támogatást elnyert pályázók mintegy 25 ezer új munkahely létesítését vállalták. 
Az Operatív Programokon belül elnyert minden 1 milliárd forint támogatás 300 új 
munkahely létesítéséhez járult hozzá. 
 
Az Operatív Programok felhívásaira pályázatot benyújtók közül a legnagyobb mértékben a 
mikro- és kisvállalkozások járultak hozzá a munkahelyteremtéshez. (11.b. sz. táblázat) 
 
Az egyedi kormánydöntés alapján támogatott beruházási projektek is több ezer új 
munkahelyet hoznak létre A már megkötött szerződések és a tárgyalás alatt lévők közvetlen 
munkahelyteremtő hatása mintegy 25 ezer, amelynek közvetett, tovagyűrűző hatása ennek 
két-háromszorosa is lehet. Az egyedi kormánydöntés által nyújtott támogatásokhoz 
foglalkoztatási követelmények is fűződnek: 
– a beruházás eredményeként legalább 100 (elmaradott térségekben 50) új munkahely 

keletkezzen; 
– a támogatási intenzitás meghatározásakor vizsgálat tárgyát képezi a teremtett 

munkahelyek száma, és 
– a vállalatokkal kötött támogatási szerződés előírja, hogy a vállalat köteles a támogatott 

beruházás által létrehozott új munkahelyeket a támogatás folyósításának befejeződése 
után még 5 éven keresztül fenntartani. 
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Számottevő a 2003-ben meghirdetett SMART program közvetlen munkahelyteremtő hatása, 
annak ellenére, hogy nem ez volt az elsődleges cél, de az értékelési szempontok között 
jelentős súllyal vettek figyelembe munkahely-teremtési szempontokat. A győztes pályázatok 
több mint 6300 új munkahely létrehozását vállalták. 
 
A területfejlesztés hatása a foglalkoztatásra 
 
2005-ben növekedtek a területfejlesztés forrásai, és ez jelentős hatást gyakorol a 
foglalkoztatásra: 
– a fejlesztések közvetlen foglalkoztatás-bővítő hatásán keresztül (autópálya építését segítő 

és nemzeti parkok közmunkaprogramra, decentralizált területfejlesztési programok 
támogatására, amelynek legalább 45%-át a munkahelyteremtéssel összefüggő helyi 
gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra kell felhasználni), és 

– tovagyűrűző hatásuk következtében (befektetők vonzása, munkahelyek jobb elérhetősége, 
lakások építése a hiányzó szakembereknek, stb.).  

 
A legnagyobb forrásokat természetesen a Regionális Fejlesztés Operatív Programon (ROP) 
keresztül lehet mozgósítani a területi kiegyenlítődés, fejlesztés, és ezen keresztül a 
foglalkoztatás területi különbségei kiegyenlítésének támogatására. A ROP támogatási 
rendszere azoknak a régióknak kedvez, amelyek a fejlettségi mutatóik tekintetében az 
országos átlagtól elmaradnak. Fenntartva a területfejlesztési politika közvetlen támogatási 
rendszerének eddigi logikáját és prioritásait, a ROP-nak is célja, hogy a fejlesztési források 
legalább 75%-a a megnevezett négy fejletlenebb régióban (Észak-Alföld, Észak-
Magyarország, Dél-Dunántúl és Dél-Alföld) kerüljön felhasználásra. 
 
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program mellett a ROP középtávú céljai közül a 
foglalkoztatás bővítését közvetlenül szolgálják a helyi és regionális társadalom megújuló 
képességének javítására irányuló intézkedések, különösen a hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását és a munkavállalók alkalmazkodóképességét elősegítő akciók. A ROP 
közvetett módon is elősegíti a foglalkoztatás bővülését az integrált település-rehabilitációs 
programokon keresztül időszakosan, illetve a turisztikai fejlesztések – főleg alacsonyabb 
képzettséget igénylő és szezonális jellegű – bővülésével, melyek döntő többsége a 
legelmaradottabb vidéki térségekben valósul meg. Ezek mellett a térségi közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése is – az ingázás feltételeinek jobbításán keresztül – hozzájárulhat a 
magas munkanélküliséggel küzdő térségek, települések társadalmi-gazdasági viszonyainak 
javításához. A regionális igényekhez igazodó szakképzési, továbbképzési programok 
támogatása pedig növeli a munkavállalók foglalkoztathatóságát, illetve 
alkalmazkodóképességét. 

A projektek fontos eleme a munkahelyteremtés, ezért a foglalkoztatási helyzet direkt, vagy 
indirekt javítása a legtöbb projektben és intézkedésben szükségszerűen megjelenik (12. sz. 
táblázat). Ezekben az intézkedésekben a ROP hatása a foglalkoztatottságra közvetlen abban 
az értelemben, hogy a finanszírozott projektek közvetlenül munkahelyet teremtenek. 
 
A pályázatok elbírálása során is jelentős szerepe van a foglalkoztatási szempontoknak. 
Egyrészt azáltal, hogy vannak pályázatok, amelyek célja a munkahelyteremtés, és 
természetesen azok a projektet kapnak magasabb pontot, amelyek hatékonyabb módon, minél 
több, tartós munkahelyet képesek létrehozni. Más pályázatok esetében előnyt élveznek a 
társadalmi gazdasági szempontból hátrányos helyzetű területeken, kistérségekben 
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megvalósuló projektek, esetenként figyelembe véve a munkanélküliség mértékét, annak 
tartósságát is. 
 
A mezőgazdasági beruházásokat, valamint a fiatal gazdák indulását az Agrár- és 
Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) támogatja az EMOGA társfinanszírozásával. E 
támogatások hozzájárulnak a mezőgazdaság modernizációjához és a szerkezetváltáshoz. Az 
infrastrukturális beruházások mellett a pályázati programok támogatják a humánerőforrás-
fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket is.  
 
A munkahelyteremtő beruházások támogatása, mint munkaerőpiaci eszköz 
 
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium minden évben meghirdette – a 
Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületének jóváhagyásával - a munkahelyteremtést szolgáló 
pályázatait. 
 
A 2002. évben meghirdetett munkahelyteremtő pályázati program keretében 166 vállalkozás 
2,3 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely összegből mintegy 2600 új 
munkahely létesítése vált lehetővé. A pályázati program keretében a pályázatok értékelésénél 
és a döntésnél előnyben részesültek a foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű 
térségekhez tartozó 516 településen megvalósuló munkahelyteremtő beruházások. A 
pályázatok egyik legfőbb értéke volt, hogy a beruházási projektek keretében a vállalkozások 
és az egyéni vállalkozók többségükben munkanélküliek számára teremtettek új 
munkahelyeket az ország foglalkoztatási, munkanélküliségi szempontból leghátrányosabb 
helyzetű kistérségeihez tartozó településein.  
 

2002-ben a támogatások még más, vállalkozást segítő támogatási rendszer(ek)hez 
kapcsolódtak. 2003-tól megjelentek az önálló munkahely-teremtő pályázatok. Valamennyi 
belföldi székhelyű vállalkozás igényelhet beruházási támogatást olyan projektekhez, amelyek 
eredményeként legalább 3 évig tartó többlet-foglalkoztatás valósul meg a beruházásban 
érintett településen. A támogatás célja olyan munkahelyteremtő beruházások támogatása, 
amelyek 
− tartós foglalkoztatást biztosítanak,  
− segítik a hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági felzárkózását; 
− megelőzik, mérséklik a munkanélküliséget; 
− helyi gazdaságfejlesztési programokhoz kapcsolódnak; 
− piacképes üzleti tevékenységek bevezetésével elősegítik a foglalkoztatási szerkezet 

átalakulását; 
− globális jellegű piaci zavarok miatt bekövetkező, a munkavállalók tömeges elbocsátását 

okozó gyárbezárások körzetében elősegítik az új vállalkozások letelepedését, a meglévők 
profilváltását, bővülését. 

 
Az 5,6 milliárd Ft összegű keret terhére 474 pályázó részesült vissza nem térítendő 
támogatásban. A támogatással a beruházások befejezését követően több mint 5500 új 
munkahelyet létesítettek a vállalkozások döntően hátrányos helyzetű térségekben, illetve 
munkanélküliek számára. Az új munkahelyek létesítésével közel 3 ezer fő (korábban) 
nyilvántartott munkanélkülit foglalkoztatnak a vállalkozások. A támogatással a vállalkozások 
az új munkahelyek létesítésén kívül a már meglévő létszámukat is legalább három évig 
megőrzik.  
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2004-ben megindultak az EU által is támogatott beruházási pályázatok (ld. GVOP, ROP). 
Ennek ellenére az FMM továbbra is indított önálló pályázati programot a munkahelyteremtő 
beruházások elősegítése érdekében. A pályázatok támogatására 2 milliárd Ft állt 
rendelkezésre. Kiemelt hangsúlyt kapott a hátrányos helyzetű térségekben megvalósítandó 
beruházások támogatásának ösztönzése és a minél több új munkahely kialakítása. Előnyben 
részesültek azok a pályázók, amelyek az előírtnál hosszabb foglalkoztatási kötelezettséget 
vállaltak, egységnyi összegből több munkahelyet hoztak létre, vagy/és hátrányos helyzetű 
térségben vállalták a beruházást, nagyobb arányban foglalkoztatnak munkanélkülieket, 
elsősorban hátrányos helyzetűeket. A támogatással a beruházás befejezését követően mintegy 
2200 új munkahelyet létesítettek a vállalkozások/vállalkozók, és több mint 1200 fő 
(korábban) nyilvántartott munkanélküli legalább 3 évig történő foglalkoztatását vállalták a 
kedvezményezett cégek.  
 
Jelentős számú támogatott pályázó más állami forrást is igénybe véve - forráskoordinációval - 
valósította meg beruházását. Erre nemcsak a nagyobb létszámú, hanem a mikro- és a 
kisvállalkozások esetében is található példa. 
 
2005-ben is meghirdette az FMM a munkahelyteremtő programot, az előző évihez hasonló 
célokkal, mintegy 1,5 milliárdos összeggel. A pályázaton a benyújtás időpontjában még el 
nem kezdett beruházásaikkal a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehettek részt. A 
keretösszeg felhasználásával a vállalkozások 1704 új munkahely kialakításához, és ezeken a 
munkahelyeken 1044 munkanélküli (61,2 %) tartós időtartamú foglalkoztatásához nyertek el 
vissza nem térítendő támogatást. 
 
A hagyományos munkahelyteremtő pályázaton kívül a magas hozzáadott értékű 
tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatására pályázati programot indult 
az új munkahelyeket létrehozó belföldi székhelyű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók 
részére, összesen 200 millió Ft támogatási keretösszeggel. 
 
A központi programok mellett minden évben indultak egyedi elbírálással is 
munkahelyteremtő programok egy-egy foglalkoztatási szempontból nehéz helyzetbe került 
térség, megye gondjainak kezelésére új munkahelyek létrehozásának támogatásával (pl. 2003-
ban Baktalórántházán, 2004-ben Szentgotthárd-Vasvár-Körmend térségében, 2005-ben Békés 
megyében). 
 
A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprész decentralizált keretéből a munkaügyi 
központok pályázati úton biztosítanak támogatást megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásának elősegítése érdekében új munkahelyek teremtésére, illetve munkahelyek 
rehabilitációs célú átalakítására. Az új munkahelyek létrehozása és megőrzése több mint 90%-
ban a vállalkozói szférában történik. A mikro- és kisvállalkozások támogatott fejlesztései 
eredményeként jön létre a munkahelyek több mint 30%-a. 2002 és 2005 első féléve között 6,5 
milliárd forintból közel 900 pályázat megvalósítását - összesen 6.500 munkahely – 
támogattuk, melyből 4 700 az új munkahelyek száma, 1.800 esetben pedig a munkahely 
megőrzésére, illetőleg átalakítására került sor. A pályázatok nyerteseinek a létrejött 
munkahelyeken 3 évig terjedő foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalniuk. 
 
A távmunka program a rugalmas munkavégzési formák elterjesztése, a munkakultúra 
korszerűsítése mellett új munkahelyek létesítésével is segítette a foglalkoztatás bővítési 
feladataink megoldását. Felhívta a munkáltatók figyelmét a távmunka lehetőségére, kísérleti 
tapasztalatok megszerzésére adott lehetőséget a munkáltatóknak és a munkavállalóknak 
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egyaránt, gyorsította a távmunka munkaügyi jogszabályi rendezését. A korszerű információs 
és kommunikációs informatikai eszközök és technológia alkalmazása, a digitális írástudás 
elterjesztése új értelmet, funkciót kapott. Közvetlen eredménye volt a távmunka elterjedését 
ösztönző pályázatoknak, hogy terveinknek megfelelően 2.935 távmunkahely létesítését 
támogattuk. Ma már a foglalkoztatottak 2 %-a távmunkás. Egyre több munkáltató megkezdte 
– támogatás nélkül is – a távmunka forma alkalmazását, mert gazdaságos és hatékony 
munkavégzési formának bizonyult több területen. 
 
Az FMM és az IHM 2002 óta együttműködik a hazai távmunka elterjesztésével összefüggő 
kormányzati feladatok meghatározásában, a legújabb információtechnológiai eszközök és 
módszerek gyakorlati alkalmazásában, foglalkoztatáspolitikai célú adaptálásában. A közösen 
kiválasztott távmunka programok (pályázati támogatás, kutatás, stratégiai tervezés, 
rendezvények, országos távmunka konferenciák, stb.) megvalósítása a 2002-ben és 2004-ben 
megkötött IHM-FMM közötti együttműködési megállapodásnak megfelelően történt. A közös 
programok közül kiemelkedő jelentőségű a 2002. évi IHM-FMM-1 távmunka pályázat és a 
Távmunka Tanács kezdeményezésére az IHM által átadott 100 millió forint előirányzat 
átcsoportosításból finanszírozott kutatási, stratégiai tervezési, programfejlesztési távmunka 
célfeladatok megoldása. 
 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 
 
a) Megerősítjük a foglalkoztatási szempontok érvényesítését a beruházás-támogatási 

rendszerben, döntéseink során. 

− Az állami beruházásoknál, közbeszerzéseknél a foglalkoztatás - különösen a hátrányos 
helyzetű rétegek foglalkoztatásának - elősegítésére vonatkozó a közbeszerzések 
kiírásánál, állami beruházásoknál meg kell vizsgálni, milyen módon lehet előírni 
hátrányos munkaerőpiaci helyzetű rétegek bevonását a projekt megvalósításába. 

− Minden pályázatnál mérlegeljük, milyen foglalkoztatási követelmény fűzhető hozzá, és 
folyamatosan követni fogjuk a követelmények teljesülését. Ennek módját a pályázat 
meghirdetésekor nyilvánosságra hozzuk. 

− A Nemzeti Fejlesztési Tervben, illetve az egyes - elsősorban a gazdaság fejlesztését 
szolgáló operatív programokban megfogalmazott intézkedések közvetlen és közvetett 
foglalkoztatási hatásai erősíteni fogjuk, megvalósulását rendszeresen követjük. 

 
b) A kormány komplex programot indít a mikro, kis- és középvállalkozások 

munkahelyteremtő képességének kihasználására és fejlesztésére. Megvizsgáljuk egy olyan 
összehangolt támogatási rendszer kialakítását,  amelyben a létszámát bővíteni kívánó 
vállalkozó - szükségleteinek megfelelően - kedvező hitelhez, hitelgaranciához juthat, 
vagy/és az állam átvállalja az új alkalmazottak járulékának kifizetését, képzését, ha 
kiválasztásukkor bizonyos feltételeket teljesít. 

 
c) Javaslatot teszünk arra, hogy régiónként alakuljon meg legalább egy gazdaságfejlesztési 

gócpont, ahol szinte minden fizikai infrastruktúra (autópálya, repülőtér, hazai és 
nemzetközi üzleti kapcsolatok, fizikai és humán infrastruktúra stb.) rendelkezésre áll. E 
centrumok fontos szerepet tölthetnek be régióhoz tartozó megyék, kistérségek, városok 
iparának, gazdaságának, szerkezetváltásának, ezen belül a munkahelyteremtésnek, a 
foglalkoztatás bővítésének irányításában, összehangolásában. Tevékenységéhez üzleti 
alapon kapcsolódhatnak a térség ipari parkjai, vállalkozási övezetei, táptalajt jelenthet a 
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KKV-k fejlődésének, beszállítóvá válásának, a szakképzés fejlődési irányainak. E célokat a 
készülő komplex, kiemelt programok tervezésénél is figyelembe fogjuk venni. 

 

2.3. A szerkezetváltásból adódó feszültségek kezelése 
 
A kormányzati intézkedések és reformok gyakran érintik a költségvetés által fenntartott, 
finanszírozott, támogatott intézményekben dolgozókat (a versenyszférában is). A tömeges 
létszámleépítés okozta társadalmi és foglalkoztatási feszültségek enyhítésének igénye 
megköveteli a hatások előzetes számbavételét, a döntéshozók tájékoztatását, amennyiben 
lehetőség van rá, a javaslat módosítását, illetve azt, hogy a döntéssel együtt szülessenek meg a 
negatív következményeket kezelő, kiegészítő intézkedések. 
 
Az államnak felelőssége van azokkal, a magánszférában működő gazdálkodó szervezeteknél 
foglalkoztatottakkal szemben is, akiket hátrányosan érint a szerkezetváltás, a gazdasági 
feltételek megváltozása. A felelősség érvényesítésének formáját és mértékét azt követően 
lehet meghatározni, hogy az érintettek számba veszik a pozitív és kedvezőtlen hatásokat, azok 
nagyságrendjét, érintettjeinek számát és (területi, szakmai, stb.) összetételét, mérlegelik a 
pénzügyi korlátokat és az adott tevékenység perspektíváit. 
 
A változások előrejelzése 
 
2004-ben az FMM a Foglalkoztatási Hivatallal együttműködve elindította a hosszú távú 
munkaerő-piaci előrejelzését megújító fejlesztési programot. Ennek keretében a globális 
gazdaság-fejlődési előrejelzések, a termelékenység és az ágazati szerkezetre vonatkozó 
prognózisok alapján, a nemzetközi összehasonlításokat is felhasználva az ágazati munkaerő-
keresletre vonatkozó előrejelzések készülnek. Az eredményeket összevetjük a munkaerő-
kínálati (demográfiai, oktatási rendszerre vonatkozó) előrejelzésekkel, majd ennek 
eredményeként ajánlások születhetnek, amelyek megfelelő alapot biztosítanak a szakképzés 
szerkezetének a gazdasági változásokhoz történő igazításához. Az eredményeket hasznosítják 
továbbá a pályaválasztási és a felnőttkori tanulást orientáló információs szolgáltatások is.  
 
A munkaügyi szervezet 1991 óta évente két alkalommal, majd 2004-től évente egyszer készíti 
el az egyik legjelentősebb, mintegy 5 ezer gazdálkodó szervezet menedzsmentjének 
személyes megkérdezésén alapuló fél, illetve egy éves időtávra vonatkozó munkaerőpiaci 
előrejelzését. Az adatfelvétel az ÁFSZ országos hálózatára épül, és az eredmények 
feldolgozása 3 szinten (országos, megyei, kirendeltségi) valósul meg. A felmérés a 
foglalkoztatottság és a munkanélküliség rövid távon várható alakulásának előrejelzése mellett 
alkalmas a vállalatok munkaerő-gazdálkodásának részletes megismerésére, az egyes 
szakmákban, szakma-csoportokban várható munkaerő-keresleti és –kínálati viszonyok 
alakulásának feltérképezésére. Az adatok az országos feldolgozás mellett fontos 
információkat biztosítanak a regionális és helyi munkaerő-piaci feszültségek 
meghatározásához. Jelenleg ez az adatgyűjtés tekinthető Magyarország legnagyobb 
konjunktúra felmérésének. 
 
A 2005. évi őszi adatfelvételre egy jelentősen átdolgozott adatlappal kerül sor, a fő feladat 
azoknak a szakmáknak és munkaköröknek a meghatározása, amelyek keresleti-kínálati 
viszonyában változást jeleznek a munkáltatók. A munkaerő-igények várható alakulásának 
rögzítése lehetőséget teremt arra, hogy összeállítsunk egy szakmák szerinti listát a szakképzés 
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orientálásához, valamint az állami forrásokból támogatott képzések hatékonyságának 
növeléséhez. 
 
A negyedéves munkaerő-gazdálkodási adatfelvételt az ÁFSZ modernizációs projektjéhez 
kapcsolódóan dolgoztuk ki 2002 és 2004 között. Az országos bevezetésre 2005 második 
negyedévében került sor a kísérleti tapasztalatok eredményeként. A felmérés mindenekelőtt a 
kirendeltségek munkapiaci vonzáskörzetének, foglalkoztató-képessségének folyamatos 
megismerésére irányul. Fő szerepe, hogy a kirendeltség minél több munkaadóval kerüljön 
kapcsolatba, és ennek következtében értesüljön az aktuális üres álláshelyekről, megismerje a 
kirendeltségi körzetben működő munkáltatók 3 hónapon belül várható munkaerő-
gazdálkodási terveit. A kirendeltség szempontjából alapvető fontosságú információ, hogy az 
illetékességi területén lévő foglalkoztatók milyen létszám-gazdálkodási terveket valósítanak 
meg a következő időszakban. Ez egyrészt elősegíti az üres álláshelyek hatékony feltárását és 
közzétételét, másrészt erősödik és intenzívebbé válik a kapcsolat a munkaügyi szervezet és a 
munkáltatók között. A felmérés eredményeit főként a munkaügyi kirendeltségek, napi 
munkájuk során hasznosítják. 
 
Programok a munkahelyek megőrzésére, a szerkezetváltás kezelésére 
 
Az FMM 2004-ben a munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelését, a foglalkoztatási 
feszültségek kialakulásának megakadályozását célzó, 1 milliárd Ft-os keretösszegű forrás-
kiegészítő programot hirdetett meg a munkaügyi központok részére. A program révén a 
megyék rendelkezésre álló keretén túl olyan plusz forrás-lehetőség volt biztosítható, amely a 
jelentősebb létszámú leépítések elkerülését tette lehetővé. A megyei/fővárosi munkaügyi 
központok által benyújtott pályázatok közül támogatásra került 59 pályázat, 810 millió forint 
összegben, mellyel 4.629 fő munkavállaló munkahelyének megőrzéséhez járultunk hozzá. 
 
2005. évben a munkaügyi központok által decentralizáltan megvalósítandó, a munkaerő-piaci 
válsághelyzetek kezelésének, a foglalkoztatási szerkezetváltás elősegítésének támogatását 
célzó - 2 milliárd forint összegű - központi programot hirdettünk meg ismételten. A 
programra felhasználható pénzügyi keret kiegészült egy fél milliárd forintos összeggel, amely 
a veszélyeztetett munkavállalók átképzésére fordítható, annak érdekében hogy megtarthassák 
munkahelyüket. 
A munkaügyi központok munkahelymegőrző támogatáshoz biztosítható, külön forrásra 
irányuló kérelmeiket 2005. szeptember 30-ig folyamatosan nyújthatják be az FMM-hez. A 
programra fordítható keretösszeg felhasználásával több ezer munkahely őrizhető meg.  
 
A megyei/fővárosi munkaügyi központok által benyújtott kérelmekből eddig 50 kapott 
kedvező elbírálást és támogatást 1.115 millió forint összegben, mellyel 6.073 fő munkavállaló 
munkahelyének megőrzéséhez, valamint 2 kérelem esetében 25 millió forint összegben 205 fő 
munkavállaló képzéséhez járulunk hozzá. 
 
A program révén, a munkaügyi központok közvetítésével eddig legnagyobb részt a 
mezőgazdaság, élelmiszeripar, halászat, valamint a textilipar, bőrtermék, lábbeli gyártásban 
tevékenykedő munkaadók részesültek külön forrásban. 
 
A Prémium évek program  
 
A közszférában 2005. január 1-jével indítottuk a Prémiumévek programot. Ennek kiemelt 
célja: a feladat-alapú közigazgatás megteremtése, a közszolgálati életpálya elismerése mellett 
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a közszférából való fokozatos, méltányos és gondoskodó kivonulás elősegítése. A programot - 
a vállalkozások szociális felelősségére építve - 2005. október 1-jétől, a 100 lépés programhoz 
kapcsolódva - a versenyszférában foglalkoztatott idősebb munkavállalók fokozatos 
kivonulására is kiterjesztettük, hogy állami források is támogassák a gazdasági, 
foglalkoztatási struktúraváltás elősegítését, az európai gazdaságba integrálódott magyar 
gazdaság versenyképességének fokozását, illetve a foglalkoztatás bővítését. 
 
Ezért a programba azok a cégek léphetnek be, amelyek létszámukat bővítik, vagy 
szerkezetátalakítást - magas minőségű, korszerű termékek gyártására, valamint szolgáltató 
tevékenység végzésére alkalmas, új profilt, tevékenységet eredményező beruházást – hajtanak 
végre, és erre egy átfogó programot készítenek. Tehát egyidejűleg kívánjuk ösztönözni az új 
munkaerő felvételét, valamint az idősebb munkavállalók fokozatos kivonulásának humánus 
kezelését. 
 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 
 
a) A kormány kiszélesíti a gazdasági előrejelzések rendszerét annak érdekében, hogy a 

várható munkaerő-keresletre vonatkozó becsléseket rövidebb és hosszabb távra 
vonatkozó makro- és mikrogazdasági előrejelzések alapozzák meg, ágazatokra, 
tevékenységekre és az egyes térségekre. A módszertan kialakításába, intézményi háttér 
megteremtésébe - az érintett minisztériumokon keresztül - bevonjuk az 
érdekképviseleteket, tudományos intézményeket is. 

 Ezzel párhuzamosan alakítjuk ki a közép- és hosszú távú oktatási előrejelzések 
rendszerét. 

 
b) A jelentős munkaerő-piaci hatásokkal járó gazdasági előterjesztésekhez a döntést 

előkészítőknek foglalkoztatási hatáselemzést is kell készíteniük és - a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium bevonásával - intézkedési tervet a 
szerkezetváltást segítő lépésekre és negatív hatások minimalizálására. 

 
c) Tekintettel arra, hogy a közszolgálatban további átszervezések várhatók, a kormány 

biztosítani akarja, hogy ez ne járjon munkaerő-piaci feszültségekkel egyfelől, és a 
közszolgálati hivatás nyitva maradjon a fiatalok, pályakezdők előtt másfelől, akiknek 
tudására feltétlenül számítunk. Ennek érdekében a kormány megvizsgálja, milyen 
feltételekkel lehet a közszférában a munkaköröket megosztani, ezzel biztosítva 
rugalmasan a beilleszkedést, a pályamódosítást, idősebb korban a pálya elhagyását, vagy 
éppen a családi és a munkahelyi feladatok jobb összehangolását. 

 
 

2.4. Cselekvési program a gazdaság és a foglalkoztatás „kifehérítéséért” 
 
Nem elég a munkahelyek számát növelni, legalább ennyire fontos az is, hogy a kormányzati 
intézkedések nyomán szélesedjék a látható, a bejelentett foglalkoztatás. Ez a gazdasági 
környezet számos elemét érinti: a közterhek mértékét, az adminisztráció egyszerűsítését, 
általában az adóigazgatást, a nyilvántartási rendszereket, a foglalkoztatási formák sokféleségét 
követő jogszabályokat, az ellenőrzések következetességét, kiterjedtségét. A kormány több 
területen tett lépéseket, amelyek napjainkra konkrét cselekvési programmá álltak össze. A 
kormány 100 lépés programjának egyik leghangsúlyosabb eleme a gazdaság kifehérítése. 
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A be nem jelentett munkavégzés visszaszorítását szolgálta a munkavégzést terhelő adók és 
járulékok csökkentése. (ld. II. 2.1. pont). 
 
2003-ban bevezettük az egyszerűsített vállalkozási adót, az eva-t, amely szerint évi 15 millió, 
2005-től 25 millió Ft bevételi értékhatárig az egyéni vállalkozók, társaságok meghatározott 
köre több adónem kiváltásával és egyszerű adminisztrációval adózhat. 
 
Több lépésben tettünk intézkedéseket annak érdekében, hogy az alkalmi munkát végzőknek 
is megteremtsük a minimális biztonságát, védelmét, növeljük az érdekeltséget a 
munkavállalás bejelentésére. Első lépésben már 2002-ben lecsökkentettük az alkalmi 
munkavállalás utáni adók befizetését szolgáló közteherjegy értékét, 2005-től pedig jelentős 
további kedvezményeket vezettünk be, kibővítettük az alkalmi munkát vállalók és 
igénybevevők körét. 
 
A magánszemélyeknél, kiemelkedően közhasznú szervezeteknél a jelenlegi 120 nap helyett 
évente 200 napig lehet alkalmi munkavállalói, kék könyvvel dolgozni. Ezzel a "kékmunkát" 
vállalók több szolgálati időre, valamint nyugdíjra, egészségügyi ellátásra szerezhetnek 
jogosultságot. Az alkalmi munkával szerzett egységnyi jövedelem után kevesebbet kell az új 
szabályok szerint fizetni, mert megemelkednek a befizetés alapját képező jövedelemsávok, 
csökken a befizetendő közteherjegy értéke. Ezzel megszüntethető – 2006. január 1-jétől – a 
regisztrált munkanélküliek külön táblája. Az új értékeket úgy alakítottuk ki, hogy a 
jelenleginél is jobban ösztönözzön a foglalkoztatás bejelentésére, de ne teremtsen 
érdekeltséget, kényszert arra, hogy aki így dolgozik, az munkanélküliként is regisztráltassa 
magát. A magánszemély munkáltató a közteherjegy után adókedvezményre lesz jogosult, 
annak 75%-át leírhatja személyi jövedelemadójából. 
 
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás a mezőgazdasági idénymunkák 
során rugalmasabbá vált (megszűnt a 15 nap/hónap korlát). „Harmadik országbeli” külföldi is 
végezhet mezőgazdasági szezonális munkát Magyarországon alkalmi munkavállalói 
könyvvel, egy éven belül 60 napig. Ezt a 60 napot egy, vagy több munkáltatónál is 
„ledolgozhatja”, azaz egy munkáltató esetében itt sem érvényesül a havi 15 napos korlát. 
 
A kormányzati intézkedések hatására jelentősen emelkedik az alkalmi munkavállalói könyvet 
kiváltók aránya az ÁFSZ nyilvántartása szerint (13. sz. táblázat). 
 
A Büntető Törvénykönyv szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása lehetővé teszi a 
feketén foglalkoztató munkáltatókkal szembeni hatékonyabb büntetőjogi fellépést. A 
„munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalást” elkövető munkáltató, aki 
alkalmazottait munkaszerződés nélkül (feketén), vagy színlelt szerződéssel foglalkoztatja akár 
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Ez a korábbi szabályozáshoz képest 
jelentős szigorítást jelent, hiszen a különböző adónemekre, vagy különböző időszakokban 
elkövetett adócsalásokat csak külön-külön lehetett elbírálni. 
 
Megerősítjük a munkaügyi ellenőrzést. A munkaügyi felügyelők létszáma 100 fővel 
emelkedett, első szakasza (50 fő) már augusztus 1-jén megvalósult, október 1-jétől sor kerül a 
további 50 fő felvételére is. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség 
(OMMF) előzetes becslése alapján a létszámbővítés éves szinten mintegy 35 ezer be nem 
jelentett munkavállaló feltárását teszi lehetővé, ami – a jelenlegi minimálbérrel (57 000 Ft) 
számolva, valamint 5 hónapos folyamatos bejelentett munkaviszonyt feltételezve – az 
államnak 5,2 milliárd Ft járulékbevétel-többletet jelenthet. Az eddigi létszámbővítés hatása 
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már érezhető a területi munkában, az új felügyelők sikeresen bekapcsolódtak a feketemunka 
felderítését és visszaszorítását szolgáló országos ellenőrzésbe. Emellett folyamatban van az 
OMMF szervezeti struktúrájának a megváltozott feladatokhoz és követelményekhez történő 
igazítása. 
 
A feketemunka felderítésére irányuló munkát nagymértékben elősegíti a társszervek közötti 
együttműködés: a migrációs együttműködés keretében az érintett szervek (OMMF, 
Határőrség, ORFK, VPOP) rendszeresen tartanak közös ellenőrzéseket. Az OMMF és az 
APEH között létrejött együttműködés alapján az OMMF minden ebbe a körbe tartozó, feltárt 
jogsértésről tájékoztatja az adóhatóságot. 
 
Az OMMF 2005. június 1-jétől kezdődően országos célvizsgálatot indított a feketemunka 
felderítése és visszaszorítása ügyében. A célvizsgálat első három hónapjának 
eredményeképpen 3.079 munkáltatónál tárt fel jogellenes foglalkoztatást, és e munkáltatóknál 
összesen 10.594 munkavállaló tekintetében intézkedett a foglalkoztatás jogszerű keretek közé 
szorítása érdekében. 
 
Az APEH igazgatóságai ugyanakkor 2005 első nyolc hónapjában 2.790 db, a foglalkoztatás 
szabályszerűségére irányuló ellenőrzést végeztek el, részben a munkaügyi felügyelőkkel 
együttműködve, melyből 659 vizsgálat végződött jogsértés megállapításával. Az 
igazgatóságok a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabálysértések következményeként 
összesen 23,4 millió forint mulasztási bírságot állapítottak meg. Be nem jelentett alkalmazott 
foglalkoztatásának megállapítása alapján országosan 166 üzlet lezárására, 170 esetben az 
adózó tevékenységének felfüggesztésére került sor.  
 
Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA) 2004. május elseje óta nyújtja 
szolgáltatásait a munkavállalók, a munkáltatók és a hatóságok számára. Létrehozásának 
alapvető indoka volt, hogy a munkaerőpiac legyen átláthatóbb, váljon hatékonyabbá a 
feketemunka elleni fellépés és mérséklődjön a bejelentés nélküli foglalkoztatás. Az 
adatbázisból naprakész, a lehető legpontosabb információk nyerhetők a foglalkoztatáspolitika 
számára, mivel a munkaviszony létesítését a munkába lépést megelőzően, a munkaviszony 
végét pedig legkésőbb a jogviszony megszűnését/megszüntetését követő napon jelenteni kell. 
A munkavállalók közvetlenül is megismerhetik és ellenőrizhetik a róluk nyilvántartott 
adatokat, meggyőződhetnek arról, hogy munkáltatójuk legálisan foglalkoztatja-e őket, és a 
megállapodás szerinti bért jelentette-e be a nyilvántartásnak. 
 
Az EMMA 2004. május 1-i indulása óta 211,6 ezer munkáltatótól csaknem 3,4 millió, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony létesítésére és megszűnésére 
vonatkozó bejelentés érkezett.  

 
Az idei év kiemelkedő feladata az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól, illetve az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól átvett adatok pontosítása, mely várhatóan az év 
végéig lezajlik. Jövőbeli célunk, hogy egyre több területet vonjunk be az EMMA 
adatvagyonának hasznosításába; elsőként az Állami Foglalkoztatási Szolgálat passzív és aktív 
munkaerő-piaci eszközeinek adatbázisaival tervezzük a kapcsolat, az automatikus lekérdezési 
lehetőség megteremtését.  
 
Az építőiparban is szigorúbb szabályok léptek életbe 2005-ben a fekete munka 
visszaszorítására. 
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− A 10 millió Ft-ot meghaladó értékű, illetve közbeszerzés-köteles építkezéseket annak 
megkezdése előtt legalább 8 nappal be kell jelenteni az építésügyi hatóságnál. Ellenkező 
esetben az építkezés nem kezdhető meg. 

− Az építtetőt széleskörű adatszolgáltatási kötelezettség terheli az építésügyi hatóság, és az 
OMMF felé. Ettől egyrészt az ellenőrzés hatékonyságának a növekedését várjuk, másrészt 
pedig azt, hogy azok jussanak elsősorban közpénzekhez, közbeszerzési forrásokhoz, akik 
nem tartoznak alvállalkozóiknak, pályázati anyagukban reális órabérekkel kalkulálnak. 

 
Szintén az építőipar foglalkoztatási viszonyai áttekinthetőségének, rendezettségének 
javítására munkáltatói és munkavállalói képviselők most készítik elő a kollektív szerződést, 
amely az építőiparban dolgozók számára egy szakmai alapú bértarifa-rendszert 
alkalmazására ad lehetőséget. 
 
Az idegenforgalomban és a vendéglátóiparban 2005. október-től az árlapokon felszolgálási 
díjat tüntethetnek fel, amelyet a vendéglátó egységben dolgozók között ki kell osztani. A 
felszolgálási díj nem adózik, utána az érintett dolgozó munkáltatója csak 15%-os 
nyugdíjbiztosítási járulékot fizet (egészségbiztosítási járulékot nem). Mivel a 
vendéglátóiparban dolgozók legális keresete többnyire igen alacsony – sokuk csak 
minimálbéren van bejelentve – és jövedelmük nagyobb része a be nem vallott borravalóból 
származik, vélhetően csak csekély összegű nyugellátásra tudnak jogosultságot szerezni. Ezen 
a méltánytalan helyzeten kíván változtatni, és a vendéglátásban dolgozók létbiztonságát 
növelni a törvénymódosítás. Egyúttal hozzájárul a társadalombiztosítási rendszer alapjául 
szolgáló igazságosabb közteherviselés megteremtéséhez. 

A Magyar Turisztikai Hivatal kezdeményezte az idegenforgalom területén az ágazati 
bértarifa, továbbá a foglalkoztatási létszámnorma kidolgozását az ágazati párbeszéd 
bizottságnál, amely az ehhez szükséges kompetenciával rendelkezik. Az ágazati bértarifa, 
illetve foglalkoztatási létszámnorma rendszer hozzájárul a fekete foglalkoztatás 
csökkentéséhez, továbbá a bejelentett jövedelmek növeléséhez. 
 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 
 
a) 2006. január 1-től szigorodnak a bejelentésre és bevallásra vonatkozó szabályok. 

− Megemelkedik a munkavállaló foglalkoztatására vonatkozó bejelentési kötelezettség 
megszegése esetén a munkáltatóra kiszabható bírság összege. Az adóhatóság a feketén 
foglalkoztató munkáltató tevékenységének gyakorlását már akkor is felfüggesztheti, ha 
a be nem jelentett foglalkoztatásra korábban, az ellenőrzést megelőzően került sor. 

− A munkavállalót az eddigi 15 napos határidő helyett már a foglalkoztatás 
megkezdésének napján be kell jelenteni. (Elterjedt ugyanis az a gyakorlat, hogy a 
foglalkoztatók a megindított ellenőrzés során arra hivatkoznak, hogy a bejelentésre 
előírt határidő még nem járt le, és a foglalkoztatási jogviszony fennállásának 
időtartama a bejelentésre előírt határidőt még nem lépte túl.) 

− A munkáltatónak havonként, egyénekre lebontva kell jelenteniük, hogy mennyi adót és 
járulékot fizetett be a munkavállalóik után (az eddigi bruttó, vagyis az összes 
munkavállaló utáni befizetést egy összegben tartalmazó bevallás helyett). 

 
b) A kormány ötéves adócsökkentési programjába illeszkedik a társadalombiztosítási rendszer 

igazságosabbá és átláthatóbbá tétele, a járulékbefizetések pontos nyomon követését 
lehetővé tevő egyéni nyilvántartási rendszer kialakítása és a járulékfizetők körének 
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kiterjesztése. Ezzel összehangoltan kell átalakítani, integrált rendszerré fejleszteni az egész 
- a munkavégzésre, az ahhoz kapcsolódó bejelentésekre, kötelezettségekre, 
jogosultságokra, stb. - vonatkozó adóhatósági, társadalombiztosítási, munkaügyi 
nyilvántartásokat, adatbázisokat. Ez a munka már megkezdődött, a közigazgatási eljárásról 
szóló törvény maradéktalan végrehajtásának is feltétele. 

 

c) További lépéseket teszünk a munkaügyi ellenőrzés megerősítésére. Ennek érdekében most 
folyik a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény módosítása, amely a szociális partnerekkel 
történő egyeztetést követően – az Országgyűlés hozzájárulása esetén – várhatóan 2006. 
január 1-én lép hatályba. Az új szabályozás jelentős mértékben szigorítja a munkaügyi 
ellenőrzés feltételeit, és ezáltal is a fekete- és szürkefoglalkoztatás fokozatos kifehérítése 
felé ösztönzi a munkaerőpiac szereplőit. A törvényjavaslat szerint: 

− bővülnek a munkaügyi felügyelők szankcionálási lehetőségei; 

− jelentősen megemelkednek a külföldi munkavállalók munkavállalási engedély nélkül 
történő foglalkoztatása esetén fizetendő bírságok; 

− növekszik azon esetek köre, amelyek bekövetkeztekor bírság szabható ki, változnak és 
a foglalkoztatottak létszámától függően differenciálódnak a munkaügyi bírság 
díjtételei, és a bírság – a javaslat elfogadását követően - adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül. 

 
d) A Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az egyszerűsített közteherviselési 

hozzájárulásról (ekho) szóló törvényjavaslatot. Ezzel célja a közügyek szabad 
megvitatása, a közügyekkel összefüggő információhoz való hozzájutás, továbbá a 
művészeti élet szabadságának előmozdítása, a kultúrát hordozó szellemi termékek 
támogatása. Ennek megoldására a művészeti, újság, TV-, rádióműsor készítéshez 
kapcsolódó tevékenységet folytató magánszemélyek az általános adó- és járulékszabályok 
alkalmazása helyett – választásuktól függően – egyszerűsített közteherviselési módszer 
szerint teljesíthetik adó- és járulék kötelezettségüket. Az ekho megteremti annak 
lehetőségét, hogy a polgári jogi (megbízási/vállalkozási) vagy munkajogi jogviszonyok 
mellett meghatározott tevékenységet végző magánszemélyek esetében azonossá váljon a 
közteherviselés. 

 
 
3. A Kormány aktív szerepvállalása a bérpolitikában 
 
A Versenyszférában a kormánynak nincs közvetlen bérmeghatározó szerepe, azonban részese 
az országos szintű érdekegyeztetésnek, ahol a teljesítményekkel összhangban álló 
bérnövekedésben érdekelt. A Kormány kezdeményezésére és aktív közreműködésével – 
ellentétben az előző Kormány által követett gyakorlattal - a ciklus valamennyi eddigi évére 
sikerült az Országos Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT) a munkavállalói és a munkáltatói 
szervezetekkel közösen a versenyszféra számára keresetnövelési ajánlást elfogadni. Az éves 
ajánlások a tapasztalatok szerint megfelelően orientálták a vállalkozásokat az üzemi és az 
ágazati bérmegállapodások megkötésénél, a bérek emelésénél. 
 
A közszférát tekintve az új kormány nagyon ellentmondásos helyzetet örökölt 2002-ben. Míg 
a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők, valamint a fegyveres és rendvédelmi szerveknél 
hivatásos szolgálati jogviszonyban állók - az előző kormányzati ciklusban elfogadott életpálya 
programok keretében – jelentős, 50-70%-os béremelésben részesültek, addig az oktatásban, az 
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egészségügyi és szociális ellátásban, a kultúra területén dolgozó mintegy 560 ezer 
közalkalmazott esetében az új Kormánynak kellett átfogó, érdemi intézkedéseket tenni a 
bérek növelésére. Ez 2002. szeptember 1-jén az átlagosan 50%-os közalkalmazotti béremelés 
végrehajtásával megtörtént. További fontos intézkedésként 2003. július 1-jén megvalósult a 
köztisztviselői illetményemelés második üteme, valamint szintén 2003-ban a bírák és 
ügyészek két ütemben összesen 50%-os béremelése.  
 
2004-ben a költségvetés béremelési lehetőségei az előző évek tehervállalásai következtében 
beszűkültek. 2005. évre valamennyi területet átfogó, törvényben megerősített garanciákat 
magában foglaló olyan megállapodást kötött a kormány a szakszervezetekkel és az 
önkormányzati szövetségekkel, amely minden területen reálkereset-növekedést biztosít. A 
megállapodás végrehajtása jó úton halad. 
 
A minimálbér mértékének megállapítása tekintetében az új Kormány, illetve az új parlamenti 
többség 2002-ben visszaállította az Országos Érdekegyeztető Tanács döntési jogosultságát. 
A személyi jövedelemadó-törvény módosítása eredményeként 2002. szeptember 1-jétől a 
minimálbér adómentessé vált, ezzel a minimálbér hivatalos (bruttó) összegének emelése 
nélkül is növekedett a reálértéke. Foglalkoztatási, versenyképességi és bérarányossági 
szempontokat mérlegelve az OÉT 2003-ban nem emelte tovább az előző évben megállapított 
50.000 forintos bruttó minimálbért. A következő két évre (2004-2005) az országos egyeztetés 
keretében sikerült háromoldalú megállapodásra jutni a minimálbér növeléséről. Jelenleg az 
országos minimálbér összege havi 57.000 forint, nettó összege (49.305 Ft) elmarad az egy 
aktív korú felnőttből álló háztartásra számított létminimumtól. Nemzetközi 
összehasonlításban a magyar minimálbér összege lényegesen kisebb a fejlett országokénál, de 
az újonnan csatlakozott EU-s országokhoz viszonyítva nem nevezhető alacsonynak. Az 
országos átlagkeresethez viszonyított, bruttó értéken 40%-hoz, nettó értéken 50%-hoz közeli 
aránya jól illeszkedik ugyan az Európában kialakult arányokhoz. 
 
Mit javaslunk 2006-ra? 
 
a) Törvény garantálja a legutóbb közzétett létminimummal azonos mértékű minimálbér 

megállapítását 2006. január 1-jétől. Ez havi legalább 61.700 Ft-os minimálbért jelent 
jövőre. A középfokú képesítést igénylő munkakört ellátók az általános minimálbérnél 
legalább 10%-kal, a felsőfokúak pedig legalább 20%-kal magasabb bért kapjanak, 
bármely munkahelyen dolgozzanak is. Az OÉT-ban kellene megállapodni a törvényben 
foglaltnál magasabb mértékekről. A kormány azt javasolja, hogy a minimálbérek összege 
63, 70, illetve 77 ezer forint legyen. 

 
b) Tekintettel arra, hogy több ágazatban is gondok vannak a minimálbér kifizetésével 

teljesítménybéres bérforma esetén, a kormány a 100 lépés program részeként olyan 
törvénymódosítást kezdeményez, amely biztosítja, hogy a teljesítménybérrel 
foglalkoztatottak körében a minimálbér kifizetése korrekt módon megállapított 
teljesítménykövetelmények (munkanormák) alapján történjen. 

 
c) Javasoltuk az OÉT-nek, hogy a versenyszférában a keresetek olyan mértékű növekedéséről 

állapodjunk meg, amely összhangot érvényesít a reálkereset-növekedés, a foglalkoztatás 
bővítése, valamint a termelékenység alakulása között, ezzel a bérfelzárkózás számára 
hosszabb távon is stabil, kiszámítható pályát határoznánk meg. 
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d) A kormány azt javasolja, hogy a keresetek növelése átlagosan a közszférában sem lehet 
kevesebb a versenyszférának tett javaslatba foglalt mértéknél. 

 
 
4. Az oktatási-képzési rendszer a munkaerő fejlesztéséért 
 
A munkavállalók foglalkoztathatóságának egyik legfontosabb eleme a képzettség, a 
megszerzett tudás és készségek. Ezért az oktatás és képzés szerepe meghatározó a munkaerő-
kínálat összetétele és minősége szempontjából, hatásai a foglalkoztatás tekintetében 
közvetlenül és közvetetten, rövid és hosszú távon egyaránt érvényesülnek.  
 
4.1. A közoktatás fejlesztése 
 
A kormányzati ciklus során komoly és mélyreható változások indultak meg a közoktatás 
területén, amely szakmai megalapozása érdekében még a ciklus elején módosításra került a 
közoktatási törvény és Nemzeti Alaptanterv széleskörű szakmai koordináció mellett, továbbá 
az Oktatási Minisztérium – az érintett szervezetek képviselőinek bevonásával – elkészítette a 
középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiát. A stratégia 7 fejlesztési célt jelöl meg, amely 
közül több közvetlenül is érinti a munkaerő-fejlesztést, a munkaerő-piacra történő felkészítést. 
A munkaerő-piaci érvényesülés szempontjából fontos kompetenciák, mint például a 
nyelvtudás, informatika, tanulási képesség, együttműködési képesség hangsúlyozása és 
előtérbe helyezése is elengedhetetlen az oktatás eredményességének javításához, ezért az 
átfogó tartalomfejlesztési reformok (pl.: az új 2003-as nemzeti alaptantervhez köthető 
fejlesztések) és rendszerszintű innovációk már a kompetenciaalapú oktatás megteremtésének 
igényével születtek ebben a kormányzati ciklusban. 
 
A legnagyobb horderejű kompetenciaalapú tartalomfejlesztés az Uniós támogatással 
megvalósuló Humán Erőforrás Operatív Program keretében zajlik. Itt az iskola előtti, az 
alapfokú és alsó középfokú képzés szintjén az alapvető készségek és képességek (írás, 
olvasás, számolás), a szociális kompetenciák, az általános IKT készségek és az alapvető 
életpálya-építési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok kidolgozása a cél; míg 
középfokon az alapkészségek, továbbá az idegen nyelvi kommunikációs készségek, az IKT-
ismeretek és a munkaerő-piacon hasznosítható életpálya-építési készségek fejlesztéséhez 
eszközt biztosító programok kidolgozása. Emellett hazai forrásokból is folynak célprogramok 
(pl.: Világ-Nyelv Program) 
 
4.2. A szakképzés fejlesztése 
 
Az új kormányzati ciklus legfontosabb eredménye, hogy a Kormány elfogadta a szaktárcák, a 
gazdasági kamarák, a szakmai szervezetek és a közvélemény bevonásával, véleményének 
kikérésével készült szakképzés-fejlesztési stratégiát és a stratégia végrehajtásához szükséges 
intézkedési tervet. Olyan szakképzési rendszer működtetése a cél, amely - folyamatosan 
figyelemmel kísérve és értékelve a munkaerő-piaci igények változását - alkalmazkodni tud a 
munkaerőpiac változásaihoz, a szakmai képzés szerkezeti, tartalmi és módszertani 
fejlesztésével képes biztosítani az igényelt szakmai kompetenciákat és kivívja a megrendelők 
elégedettségét. 
Előkészítettük azokat a jogszabályokat, amelyek az elkövetkező időszakban szükségesek 
ahhoz, hogy megvalósulhassanak a stratégia célkitűzései.  
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Folyamatosan halad – most már az Uniós támogatásokkal megerősítve, a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program keretében – a szakképzési rendszer továbbfejlesztése, az oktatás 
és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése: 
− a munkaerőpiachoz való igazodás segítése, 
− az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) átalakítása, a 21 szakmacsoportban szereplő 800 

szakképesítés számának csökkentése mintegy 400 szakképesítésre, 
− az OKJ és a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR) kölcsönös 

megfeleltetése. (Jelenleg a 800 szakképesítés összesen 305 foglalkozást fed le.) 
− az OKJ korszerűsítése a szakképesítések modularizált rendszerének megvalósításával, 
− olyan rendszer kialakítása, amelyben a végzettek befejezett szakképesítéshez jutnak, 

ugyanakkor lehetővé válik az ismeretek egymásra épülő beszámítása és a rész-
szakképesítések megszerzése is. 

 
A továbbfejlesztés fontos eleme, hogy megindul a térségi integrált szakképző központok 
(TISZK) hálózatának kialakítása, a XXI. századi igényeknek megfelelő, korszerű eszközök 
közös, összehangolt használatára (régiónként 2-2, valamint 2 Budapesten). Célunk, hogy a 
decentralizált, elaprózott intézményhálózat átalakításával középtávon olyan, a munkaerő-piaci 
igényeket rugalmasan követő szakképzési rendszer, szakképző központok regionális hálózata 
jöjjön létre, amely felkészíti a fiatalokat az egész életen át tartó tanulásra és a munkaerőpiacon 
való eredményes részvételre. A gazdálkodó szervezeteknél gyakorlati képzést folytatók 
számára pedig tanácsadást biztosítanak, ezzel is elősegítve a szorosabb kapcsolatot a 
munkaerőpiac szereplőivel. A TISZK-ek közösségi funkciókat is ellátnak. Elsősorban 
tanulóik számára biztosítanak komplex szolgáltatásokat a pályaválasztás és pályaorientáció, 
karrier tanácsadás területén, de a hátrányos helyzetű fiatalok és családjaik számára is kínálnak 
külön szolgáltatásokat. Emellett a vállalkozásokkal együttműködve támogatják a gyakorlati 
képzés (a tanulószerződések) fejlesztését is. 
A programhoz az infrastrukturális feltételek javítását szolgáló intézkedések is kapcsolódnak. 
 
A szakképzés fejlesztését célzó lépések szervesen illeszkednek az Oktatási Minisztérium által 
2003-ban indított Szakiskolai fejlesztési program (SZFP) célkitűzéseihez, amelyek közül az 
egyik legfontosabb a pályakezdő szakképzett munkaerő felkészültségének, munkaerő-piaci 
értékének növelése, a szakiskolák társadalmi presztízsének emelése. A központi programban 
figyelembe veszik e célok érdekében végzett munkakörelemzéseket, elvégzik a 
foglalkozásokkal való összehasonlítást az ott kidolgozott szakmai és vizsgakövetelményekkel 
annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a munkaerő-piaci igények, a központi program és 
az SZFP összehangolását. 
 
Az Oktatási Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött 
együttműködési megállapodás alapján a kamarának átadásra került 16 szakképesítés szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kidolgozása, az így elkészült szakmai és vizsgakövetelmények - 
amelyek tükrözik a munkaerő-piac igényeit - e programban is felhasználásra kerülnek. 
 
 
4.3. A felsőoktatás fejlesztése 
 
A Bolognai Nyilatkozat aláírásával vállalt kötelezettség teljesítésének legjelentősebb eleme a 
felsőoktatás képzési szerkezetének átalakítása, amely rugalmas nyitott szerkezetével, a 
korábban szerzett ismeretek beszámításával is a munkaerő-piaci igények gyors kielégítését 
teszi lehetővé. Magyarországon az új képzési rendszert, az Országgyűlés által 2005. május 23-
án elfogadott új felsőoktatási törvény alapján 2006-tól vezetjük be. 
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A 2004/2005-ös tanévben 34 új alapképzési szakon indult meg a képzés és további 67 
alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek engedélyezésére, ezideig a 101 
alapszakon több, mint 300 szakindítási engedély kiadására került sor. Ez lehetővé teszi az új 
képzési szerkezet 2006. évi teljeskörű bevezetését. Megindultak a szakmai munkák a 
mesterképzések kidolgozása terén és a doktori képzés fejlesztését illetően is. 
 
A munkaerőpiac igényeinek közvetítését, a felsőoktatás és a munka világának kapcsolatát 
biztosítja az új felsőoktatási törvény azzal, hogy megerősíti a regionális kapcsolatokat. Az 
egyetemekre épülő regionális tudáscentrumok jöttek létre a globális és lokális folyamatok 
egymást erősítő összekapcsolására. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében a felsőoktatás és a 
munkaerő-piac kapcsolatát két operatív program erősíti, amelyek az Európai Felsőoktatási 
Térség kialakításában a felsőoktatás szerkezetátalakítási törekvéseit támogatják. 
 
Európai viszonylatban is növekszik a felsőfokú szakképzés jelentősége, az e formában 
tanulók arányának növekedése. Ezért a szakképzési törvény 2004. évi módosítása a tanulói 
szerződés gyakorlatát kiterjesztette a felsőfokú szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban 
tanulókra is. Az új felsőoktatási törvény ehhez kapcsolódóan szabályozza a felsőfokú 
szakképzésben a hallgatói szakmai gyakorlatot, az itt szerzett tanulmányok további 
tanulmányok során történő beszámítását. Rendelkezései ösztönzik a felsőoktatási intézmények 
gazdálkodó szervezetekkel való együttműködését a gyakorlati képzésben. 
 
4.4. A felnőttképzés  
 
A kormányzati ciklus egyik kiemelkedő eredménye, hogy kialakult a felnőttképzés egységes 
szabályozása, a képzésben résztvevők fogyasztóvédelme. 2002 végéig megtörtént a 
felnőttképzés intézményrendszerének felállítása. 
− Megalakult az Országos Felnőttképzési Tanács (OFkT), a miniszter felnőttképzéssel 

kapcsolatos feladatainak ellátását segítő, döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő 
testület. 

− A felnőttképzés minőségének biztosítására létrejött az intézmények és programok 
akkreditálásával kapcsolatos feladatokat ellátó Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT), 
2002 augusztusában pedig megalakult a Nemzeti Felnőttképzési Intézet (NFI), amely 
többek között ellátja a felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztését, és koordinációs 
szerepet tölt be a felnőttképzési kutatások és szolgáltatások területén. 

− A társadalmi párbeszéd megvalósításának fórumaként létrejött az Országos 
Érdekegyeztető Tanács szakképzési bizottsága.  

 
A munkaügyi központok nyilvántartásában jelenleg 4.449 felnőttképzési tevékenységet 
folytató intézmény szerepel. A felnőttképzési törvény alapján 2002-ben vezette be az 
intézményi akkreditációt, azóta 1160 felnőttképzési intézmény akkreditáltatta magát. 2003-
ban teremtődött meg a program-akkreditáció lehetősége, és az eltelt időszak alatt 2060 
program akkreditálására került sor. A felnőttképzési akkreditációs rendszer szakmai 
működtetését a Felnőttképzési Akkreditáló Testület végzi. 
 
Folyik a felnőttképzés intézményrendszerének továbbfejlesztése részben Uniós támogatással. 
A regionális képző központok a hátrányos helyzetű rétegek képzésének bázisaivá válnak, 
megkezdődött a működtetésük, továbbá a megyei munkaügyi központokkal történő 
együttműködésük korszerűsítését célzó jogi szabályozás kialakítása. Fokozatosan bevonjuk – 
pályázati segítséggel - a közművelődési intézményeket is a felnőttképzésbe. Létrejön a 
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Nemzeti Felnőttképzési Adattár a Nemzeti Felnőttképzési Intézet gondozásában a 
felnőttképzési információk szélesebb körű elérése, valamint a felnőttképzés tervezése 
megalapozásának segítése érdekében. 
 
A kormány 2004-ben döntött a felnőttképzés fejlesztésének stratégiájáról. Jelentősen bővült a 
felnőttképzés támogatási rendszere. (ld. II. 6. pontban) 
 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 
 
a) Széleskörű társadalmi egyeztetést követően elkészült az egész életen át tartó tanulás 

stratégiája, mely a kormányprogramban megfogalmazott társadalompolitikai és 
gazdaságfejlesztési célok megvalósításának fontos eszköze, összefoglalja további 
lépéseinket. A stratégia átfogó keretet ad az ország emberi erőforrás fejlesztésének, és 
hatékony eszköze mind az egyén életminősége, mind a gazdaság versenyképessége 
javításának. Egységes rendszerbe foglalja a formális, nem formális és informális tanulás 
tekintetében a közoktatással, szakképzéssel, felsőoktatással és felnőttképzéssel 
kapcsolatos kormányzati törekvéseket, fejlesztési elgondolásokat.  

 
b) A közoktatás-fejlesztési stratégia keretében, a munkaerő-piacon való jobb érvényesülés 

érdekében meghatározott célok megvalósítását szem előtt tartva a már megkezdett 
célprogramjaink továbbfejlesztését tekintjük elsődleges célunknak, aminek keretében: 
− a Világ-Nyelv Program továbbfejlesztését és kiterjesztését tervezzük, 
− az Információs és kommunikációs technológiák elterjesztése területén komoly 

hangsúlyt helyezünk az eszközfejlesztés (pl.: Wireless rendszerek kiépítése) mellett az 
informatikai tudás növelésére (pl. pedagógus továbbképzés, innovatív iskolák), 

− a képességalapú programjaink során fő feladatunknak a megkezdett szakmai 
fejlesztések befejezését és az iskolák közti elterjesztését tekintjük.  

 
c) További lépéseket teszünk annak érdekében – elfogadott stratégiánknak megfelelően -, 

hogy a szakképzési rendszer változása kövesse a munkaerőpiaci szükségleteket: 
− Iskolánként és szakképesítésenként nyilvánosságra kerül a szakképesítést szerzettek 

körében a négy hónapon belül munkanélkülivé válók és az újabb szakképzésre, 
átképzésre beiratkozók aránya. 

− Megerősítjük a szakképző iskolákban az iskolafenntartók ellenőrző tevékenységét. 
− Már a következő évtől elindítjuk a szakképzési rendszerből kikerülők pályakövetését és 

a képző intézmények munkaerő-piaci eredményességét értékelő rendszert. Ennek 
érdekében: 

° kialakítunk a szakképzés egészének (résztvevők, képzést végzők, költségek 
stb.) mérésére is kiterjedő megbízható statisztikai rendszert,  

° a munkaerő-piaci információs rendszeren keresztül, a szakképzésből kilépő 
fiatalok és a felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedésének folyamatos 
elemzése révén biztosítjuk azokat az adatokat és dokumentumokat, amelyek 
szükségesek az országos, regionális és helyi szakképzési struktúra 
módosításához, a pályaorientációs, pályaválasztási döntések megalapozásához, 
a fejlesztési irányok meghatározásához. 

Mindezek alapján 2006-ban először a kormány jelentést ad ki az elhelyezkedés 
jellemzőiről. 

 
d) A felsőfokú képzés területén az Országgyűlés által elfogadott törvény gyakorlati 

megvalósítására kerül sor, ennek keretében bevezetésre kerül a Bolognai Nyilatkozatban 
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szereplő rugalmasabb, lineáris képzési szerkezet, valamint az elkövetkező évek során már 
a munkaerő-piaci igények szerint kerülnek megállapításra a felsőoktatásba 
szakcsoportonként, képzési szintenként, tagozatonként felvehető államilag finanszírozott 
hallgatók keretszámai. Folytatódik a végzősök pályakövetési vizsgálata. 

 
e) Átalakítjuk a felnőttképzési normatíva rendszerét annak érdekében, hogy a képzések 

valóban a munkaerő-piaci igényekre épüljenek. Előkészítjük a Munkavállalói Képzési 
Kártya bevezetését. 

 
f) Új programot indítunk, hogy az alacsony iskolázottságúak lépésről-lépésre 

felszámolhassák hátrányaikat; a végzettséggel nem rendelkezők iskolai végzettséghez, a 
szakképzettséggel nem rendelkezők szakképzettséghez jussanak, stb. 

 
 
5. Hogyan szolgálja a közlekedés-politika (infrastruktúra, közlekedés-szervezés, 

finanszírozás) a munkahelyek elérhetőségét, az ingázást 
 
Hazánkban a települések 1/3-a rendelkezik vasúti kapcsolattal, 99,8%-a pedig helyközi 
autóbusz-közlekedéssel. 

 
A közúti helyközi személyszállítási menetrendeket a Volán társaságok egyrészt az utazási 
igények felmérése, másrészt az érintett települések önkormányzatai által bejelentett utazási 
igények figyelembevételével alakítják ki. Ennek alapján kötötte meg a GKM a Volán 
társaságokkal a helyközi személyszállításra 2005. évre vonatkozó közszolgáltatási 
szerződéseket, a hozzákapcsolt menetrendekkel. Az utazási igények változásáról - például 
arról, hogy a településen új munkahely létesül - a települési önkormányzat értesíti a Volán 
társaságokat, ennek alapján módosítják a közöttük létrejött közszolgáltatási szerződést és a 
helyi menetrendet. A szükséges korrekciót a GKM minden esetben támogatja. A 
közszolgálati szerződésben a szolgáltató kötelezhető arra is, hogy folyamatosan kísérje 
figyelemmel a szolgáltatási területét érintő igényeket, és – szükség esetén - kezdeményezze a 
menetrend módosítását. 
 
A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű településeken a menetrend szerinti 
autóbuszjáratok, járatszámok bővítéséhez, a gazdaságtalan autóbuszjáratok fenntartásához az 
állam kiegészítő források nyújtásával járulhat hozzá. Megoldást jelenthet a helyközi járatok 
közös (állami-önkormányzati) üzemeltetése, ennek finanszírozási háttere azonban 
(önkormányzati és szolgáltatói oldalon) is csak részben biztosított. A források szűkössége 
különösen a tömegközlekedésre leginkább rászorult régiókban (Észak-Alföld, Észak-
Magyarország, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl) okozhat problémákat, ahol a Volán társaságok - 
keresztfinanszírozással is egyre nehezebben működtethető - járatai biztosítják számos 
kistelepülés lakói számára az egyedüli közforgalmú lehetőséget, így a foglalkoztatást nyújtó 
település- és városközpontokba való eljutás lehetőségét is. (ld. még 1. sz. melléklet) 
 
A MÁV Rt. lehetőségei szerint törekszik a menetrendnek az utazók igényeihez/szokásaihoz 
igazodó összeállítására. A 2006. évi vasúti menetrendet piackutatási tapasztalatok/ 
eredmények/ adatok felhasználásával kívánja összeállítani. 
 
A munkaerő mobilitását támogató, magas színvonalú tömegközlekedés egyik ismérve az 
utazási igényeknek megfelelő menetrendek és szállítási kapacitások biztosítása, illetve 
összehangolása. E tekintetben a közúti és vasúti közlekedési társaságok között az 
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együttműködés több évtizedes. A Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) Magyarországon 
társadalmi, gazdasági és kulturális értelemben is sajátos és kiemelt szerepet tölt be 
etekintetben. Célja, hogy megfordítsa a tömegközlekedési részarány – különösen a fővárosra 
jellemző – romlását. A közlekedési szolgáltatók közötti ezen együttműködés első lépcsőjeként 
2005. szeptember 1-jétől bevezetésre került az az egyesített bérlet, mely Budapest 
közigazgatási területhatárán belül használható a MÁV vonatain, illetve a VOLÁN 
autóbuszain, valamint a fővárosi tömegközlekedési járatain. A következő lépés a menetrendek 
összehangolása lesz, ami a gyors és kényelmes utazást szolgálja, csökkenti a strukturális 
széttagoltságot, az utak terhelését. Az együttműködés folyamatosan kiterjed az ország más 
területeire. 
 
A munkaerő földrajzi mobilitása szempontjából kiemelkedő fontosságú helyközi közlekedés 
legmagasabb díjai a közlekedési szolgáltatók költségeire és gazdasági helyzetére, valamint a 
lakosság és az állam teherviselő képességére figyelemmel kerülnek meghatározásra. Ez évben 
a menetrend szerinti helyközi közlekedés legmagasabb tarifái a fogyasztói árindexet 1-1,5%-
kal meghaladó mértékben növekednek. Az autópályák használatának költsége azonban 
csökkent, forgalmuk nőtt. 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítést a 
vállalkozásoknak csak egy része biztosítja. Jelentős előrelépés, hogy 2005. július 1-től a 
munkáltató a munkavállaló helyközi utazási bérletének költségét adómentesen megtérítheti (a 
korábbi 80, illetve 86 % helyett), valamint ez évtől kezdődően a munkavállalónak a helyi 
utazási bérlet árából havi 2000 Ft adómentesen megtéríthető. A személygépkocsival munkába 
járók 9 Ft/km költségtérítése már közelít az autóbusz bérlettel utazókéhoz. A munkába 
járáshoz megfelelő tömegközlekedési kapcsolattal nem rendelkező munkavállalók gépkocsi 
költségtérítését továbbra is szükségesnek tartjuk. Meggyőződésünk, hogy a költségtérítés 
lehetőségét mindaddig fenn kell tartani, amíg egyrészt a menetrendszerinti személyszállítás 
„elvárható” mértékben/színvonalon nem igazodik a napi ingázást vállalók 
műszakbeosztásához, másrészt a főváros valamint a nagy(obb)városok/települések főbb 
tömegközlekedési csomópontjai közelében nem épül megfelelő számú (és őrzött) parkolóhely.  
 
 
6. Az ellátórendszerek változása, a - munkavállalást ösztönző - szociális szolgáltatások 

körének bővülése 
 
Az 1990-es évek végétől a foglalkoztatáspolitika középpontjában a munkanélküliség 
csökkentése és nem a foglalkoztatás bővítése állt. A munkanélküli-ellátás szigorítása az 
álláskeresésre nem ösztönző ellátások felé terelte az állástalanokat. A munkanélküliség 
csökkentésére irányuló politika önmagában tehát nem bizonyult megfelelő válasznak a 
magyar munkaerőpiac kihívásaira.  
 
A munkaerőpiaci helyzet javítására irányuló intézkedéseknek - a munkanélküliség 
csökkentése helyett - mindenekelőtt a foglalkoztatás bővítésére, az aktivitás növelésére, a 
bejelentett foglalkoztatás ösztönzésére és a strukturális átalakulás segítésére kell 
irányulniuk. Erősíteni kell azoknak az ellátásoknak a szerepét, amelyek a munkaerőpiaci 
aktivitás megőrzését, az aktív álláskeresést szolgálják. Ezzel párhuzamosan érvényesíteni kell 
társadalombiztosítási és szociális ellátórendszerben a munkavállalásra való ösztönzés elvét, és 
olyan szolgáltatási elemeket kell kapcsolni a pénzbeli ellátásokhoz, amelyek segítik a 
munkaerőpiacra való visszatérést. Ez a 100 lépés programnak is kulcseleme. 
 



 56

Az aktivitás növelése tehát szükségessé teszi a munkanélküli ellátórendszer és a szociális 
ellátórendszer összehangolt felülvizsgálatát. Cél az, hogy a munkaképes, munkára hajlandó, 
aktív korú nem foglalkoztatottak inkább legyenek rövidebb-hosszabb ideig az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei (és ne az egyéb inaktivitáshoz kötött ellátásokat vegyék 
igénybe) az álláskeresés ösztönzése és segítése érdekében. 
 
E cél teljesülése érdekében 2003-ban bevezettük az álláskeresést ösztönző juttatást, 2005. 
novemberétől pedig átalakítottuk álláskeresési támogatássá a munkanélküli ellátásokat.  
 
Az álláskeresési támogatás rendszerének alakításánál a következő szempontokat vettük 
figyelembe:  
− a munkanélküli ellátás szintjének magasabbnak kell lennie, mint az állástalanság okán 

nyújtható szociális segély, és alacsonyabbnak, mint a munkával elérhető kereset; 
− fokozottabban kell érvényesíteni a biztosítási elvet: az ellátás összegének jobban kell 

igazodnia a korábbi munkaviszony keretében szerzett keresethez;  
− az ellátásban részesülőket intenzív álláskeresésre kell ösztönözi az ellátásra való 

jogosultság teljes idejének kitöltése helyett. 
 
A munkanélküli járadékban részesülők elhelyezkedésének vizsgálata azt bizonyítja, hogy a 
munkanélküliség első hónapjaiban jóval nagyobb az esély az újbóli elhelyezkedésre, mint 
tartós munkanélküliség esetén. Ezt is figyelembe vettük az álláskeresési támogatás 
feltételeinek meghatározása során. 
 
A jelenleg 9 hónapig legfeljebb havi bruttó 44 ezer forintot jelentő munkanélküli járadék 
helyett az első három hónapban folyósítható álláskeresési járadék jobban igazodik a 
keresethez, felső határa a minimálbér 120 %-a (2005-ben 68.400.-Ft), alsó határa a 
minimálbér 60 %-a (34.200.-Ft). A második szakaszban, a következő hat hónapra járó ellátás 
összege egységesen a minimálbér 60 %-a. 
 
A legnehezebb munkaerő-piaci helyzetben lévők fix összegű álláskeresési segélyt kaphatnak 
három hónapig, amely meghosszabbítható 50 éven felülieknél 6 hónappal, a nyugdíj előtt 
állóknál öt évvel. Ők fix összegű álláskeresési segélyt kapnak, melynek összege a minimálbér 
40 %-a (22.800.-Ft). 
 
A mielőbbi elhelyezkedést segíti, hogy az álláskeresési támogatás folyósításának feltétele az 
intenzív álláskeresés, a szoros együttműködés, amihez a munkaügyi szervezet széleskörű, 
kiterjedt szolgáltatást biztosít. Minden álláskeresővel egyéni álláskeresési megállapodást kell 
kötni. Az álláskeresési járadékban részesülő, ha elhelyezkedik, "prémiumként" megkaphatja a 
hátralévő összeg felét. Az álláskeresési segély mellett pedig – annak szüneteltetése nélkül – 
lehet alkalmi munkát végezni. 
 
A munkaerő-piacról kiszoruló személyek tipikus segélyezési formája a rendszeres szociális 
segély, amelyben több kedvező változás történt. 

− 2003-tól eltöröltük a folyósított segély utáni hagyatéki teher-bejelentési kötelezettségét. 
Az intézkedés nagyobb biztonságot ad a jogosultnak. 

− 2004. január 1-jétől bővült a jogosultak köre azáltal, hogy a jövedelemszámításnál a 
figyelembe vehető családtagok köre a mikrocsaládra szűkült. 

− Az ellátáshoz való hozzájárulás garanciáját erősítettük meg azzal, hogy 2003-tól a 
központi költségvetés által biztosított forrás aránya 75%-ról 90%-ra emelkedett.  
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− A munkaerőpiacra való visszatérés segítését szolgálja, hogy 2005. szeptemberétől a 
rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködési kötelezettségét törvény 
szabályozza (korábban ez a feladat az önkormányzatokra hárult). Az önkormányzatnak, 
vagy az általa kijelölt szociális intézménynek beilleszkedési programot kell kidolgoznia, 
amely egyénre szabottan határozza meg a szociális segélyezettek együttműködésének 
tartalmi elemeit, a közfoglalkoztatásban való részvétel, a szociális szolgáltatások 
igénybevételének lehetőségét, illetve a munkaügyi központtal történő együttműködés 
kötelezettségét. 

− Ugyancsak 2005-től kibővült a jogosultak köre: az ápolási díjra, gyermeknevelési 
támogatásokra, illetve a megváltozott munkaképességgel összefüggő ellátásokra való 
jogosultság megszűnése után e körbe tartozók három hónapos együttműködés után 
jogosultak lehetnek a rendszeres szociális segélyre. 

 
Dinamikusan fejlődik az inaktívak közcélú foglalkoztatása. A programindítás első évében 
még csak 6 ezer főt foglalkoztattak a települési önkormányzatok, míg ez évben átlagosan 22 
ezer fő dolgozik havonta. Ezt olyan intézkedések segítették, mint a társulásban történő 
foglalkoztatás ösztönzése, a foglalkoztatotti kör bővítése (a segélyezést megelőző 
együttműködők is bevonhatók), a foglalkoztatás időtartamának egy évre történő növelése, 
valamint a foglalkoztatás finanszírozásának rugalmasabbá tétele. Jelenleg a települések 95 %-
ban – 3000 önkormányzat – megtalálható ez a foglalkoztatási forma. 
 
A szülők foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése érdekében 2005. január 1-jétől a 
gyermekgondozási segély mellett már a gyermek egy éves korától lehet részmunkaidőben – 
illetve időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthon történik - munkát vállalni (a korábbi 
szabályozás ezt a gyermek másfél éves korától tette lehetővé). 
 
A család és a munkavégzés összehangolását segíti a gyermekek és gondozásra szoruló 
hozzátartozók napközbeni ellátásainak fejlesztése. A bölcsődei férőhelyek számának 
növelése és az ellátáshoz való hozzáférés javítása érdekében 2005. július 1-jétől minden 10 
ezer fő feletti lakosú településen kötelező bölcsőde üzemeltetése. A 2004-2006 közötti 
időszakban – részben az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával – 
hozzávetőlegesen 2000 új bölcsődei férőhely jön létre. A kistelepüléseken a gyermekellátás 
fejlesztése a családi napközik rendszerének megerősítését jelenti.  Ennek érdekében mindkét 
szolgáltatás normatív támogatása jelentősen emelkedett. Folyamatban van a bölcsődei és 
családi napközis ellátások rugalmasságának növelése és a munkát vállaló szülők igényeihez 
való igazítása. 
 
Folytatódik a saját lakókörnyezetben nyújtott nappali ellátások – főként a támogató 
szolgálatok, falu- és tanyagondnoki szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 
fokozatos kiépítése és a megfelelő működési feltételek megteremtése.  Ezek az ellátások 
egyben új munkahelyeket is teremtenek, elsősorban a nők számára. 
 
A foglalkoztatás bővítése a nyugdíjrendszer pénzügyi fenntarthatóságának és a megfelelő 
nyugdíjszínvonal elérésének egyik legfontosabb tényezője.  

− Kedvezőbbé váltak a részmunkaidőben foglalkoztatottak nyugdíjjogosultsági szabályai, 
fokozva ezzel a munkavállalók érdekeltségét a részmunkaidős foglalkoztatásra, illetve 
szolgálati idejük kitöltésére akkor is, ha a teljes idejű munkavégzést már nem tudják 
vállalni.  
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− Az idősebb munkavállalók aktivitásának ösztönzése érdekében 2004-ben életbe lépett az 
a szabály, miszerint a nyugdíjkorhatárt betöltött, de a nyugdíjat igénybe nem vevő 
munkavállalók nyugdíjösszege havi fél százalékkal növekedik, minden a korhatár elérését 
követő 30 nap ledolgozott idő után. Az idősebb munkavállalók foglalkoztatását ösztönzi 
továbbá, hogy a tételes egészségügyi hozzájárulást 50 év feletti - korábban munkanélküli 
személyek alkalmazásakor - nem kell megfizetni. 

 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 
 
A kormány több – az Országgyűlésnek benyújtott, illetve készülő törvényjavaslatban – 
további változtatásokat tervez, amely ösztönzi-támogatja a szociális ellátásban részesülők 
munkavállalását. 
 
a) A családtámogatás területén a jelenlegi három elemből – családi pótlékból, rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásból és családi adókedvezményből  álló rendszert egyelemű, 
minden gyermeket nevelő családot megillető  rendszer – a lényegesen magasabb összegű 
családi pótlék – váltja fel. Foglalkoztatási szempontból fontos változás, hogy az új 
rendszer – a rendszeres gyermekvédelmi támogatás megszűnéséből következően 
megszünteti a korábbi rendszeres gyermekvédelmi támogatás munkavállalásra 
ellenösztönző hatását azáltal, hogy a családok munkavállalás esetén sem esnek el a 
családi pótlékként járó pénzbeli támogatástól.  

 
b) A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslat értelmében 2006. január 

1-jétől tovább nő a kisgyermekes szülők választási lehetősége, a legális munkavállalási 
lehetőség. A gyes-en lévők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében 
lehetővé válik, hogy – a gyermek egy éves korától – az ellátás teljes összegének folyósítása 
mellett – teljes munkaidőben is történhessen a foglalkoztatás.  

 
A gyes összege az intézkedés eredményeként nem változik, az továbbra is az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegével azonos. Az ellátás munkabér melletti folyósításának 
ugyanakkor hatása van az ellátásban részesülő személy nettó jövedelmére. A gyes személyi 
jövedelemadó szabályok szerinti adóterhet nem viselő járandóság jellege megmarad. 
 

c) A családtámogatási rendszerrel párhuzamosan átalakul a szociális segélyezés rendszere is, 
megteremtjük a fogyasztási egységen alapuló családi segélyezés rendszerének alapjait. 
Lehetőség lesz arra, hogy a segély egy részét a jogosult még a munkavállalásának első 
időszakában is megkapja, illetve a segély korlátozása nélkül vállalhat a segélyben 
részesülő alkalmi munkát. A segély fokozatos megszűntetése növeli a segélyezettek 
munkavállalási hajlandóságát, mert a munkába állással járó többletkiadásokat kompenzálja 
(utazás, étkezés, ruházkodás, stb.). 

 
d) A kormány az intézményrendszer továbbfejlesztésével is javítja a munkaerő-piaci politikák 

hatékonyságát, fokozatosan kiküszöbölve a különböző szervezetekhez (minisztériumok, 
önkormányzatok) tartozó feladatok széttagoltságából adódó hátrányokat. Ezért az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat bázisán megteremtjük annak feltételeit, hogy az álláskeresők 
integráltan, egy csatornán keresztül érhessék el a szükséges információkat, 
szolgáltatásokat és támogatásokat. Az ÁFSZ tevékenységének az álláskeresők és 
munkanélküliek mellett az aktív korú, munkaképes inaktív népességre is fokozatosan ki 
kell terjednie, megalapozva az inaktivitás és a szociális hátrányok összehangolt kezelését, a 
munkaerő-piaci aktivitás ösztönözésére helyezve a hangsúlyt. Az integrált rendszer 
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alapfilozófiája az, hogy a munkához jutás legyen elsődleges a különböző pénzbeli 
ellátásokkal, segélyekkel szemben. E rendszer kiépítésének lépései a következők: 

− Modellkísérlet indul, amelynek célja, hogy a munkaügyi és a szociális szolgáltató-
rendszerek integrált működtetését előkészítse, megalapozza. 

− 2007-től – az Európai Szociális Alap támogatásával – országosan megkezdődik egy 
olyan integrált rendszer kiépítése, amelynek közvetítésével ugyanazok a szociális és 
munkaerőpiaci „szolgáltatáscsomagok” lesznek elérhetők az ügyfelek számára. Az a 
célunk, hogy az aktív korúaknak állástalanság – és az ezzel összefüggő jövedelemhiány 
- okán nyújtott ellátások és szolgáltatások rendszerébe csak egy ponton lehessen 
belépni, az első lépés az álláskeresés, a munkavállalási lehetőségek mérlegelése legyen. 

 
 
7. Munkaerőpiaci politikák 
 
A munkanélküliség csökkentését, megelőzését, a munkanélküliek munkába helyezését és 
a foglalkoztatási feszültségek feloldását, a foglalkoztathatóság javítását, munkaerő-piaci 
esélyek javítását szolgálja az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer. Célja, hogy – 
kapcsolódva a térségi munkaerő-piaci mozgásokhoz, ösztönözve a térségi szereplők 
tevékenységét – közvetlen segítséget nyújtson az elhelyezkedéshez, a foglalkoztatás 
bővítéséhez. A cél teljesülését jelentős források, intézmények és jogszabályok segítik. 

 

7.1. Támogatások és programok 
 
7.1.1. Támogatások és programok a Munkaerőpiaci Alapból 

 
A Munkaerőpiaci Alap (MpA) foglalkoztatási és rehabilitációs alaprészéből segítség 
nyújtható a munkanélküliek képzéséhez, újbóli foglalkoztatásához, új munkahelyek 
létrehozásához, meglévők megtartásához. 
 
A foglalkoztatási alaprészből az elmúlt három évben több mint 150 milliárd forintot 
költöttünk erre a célra. Ezen belül csaknem 110 milliárd forintot a munkaügyi központok 
használtak fel, a munkaügyi tanácsok döntése alapján. Ez a foglalkoztatási alap decentralizált 
alaprésze, amelyet a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete (MAT) az egyes megyék 
munkaerőpiaci mutatói alapján oszt fel minden évben. Így ennek a forrásnak jelentős szerepe 
van az egyes régiók, térségek munkaerőpiaci helyzetében meglévő különbségek 
mérséklésében is. Az aktív eszközök nyújtotta segítséget igénybe vevők száma három év alatt 
megközelítette a hatszázezer főt. 
 
E forrásokból már több mint 30 különböző – a tartós, vagy átmeneti munkavégzést, a képzést, 
a vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válást, területi mobilitást, stb. támogató – aktív eszköz 
finanszírozható, amely gyakran megnehezíti koncentrált, hatékony felhasználásukat. 
Legnagyobb súlyt a következő támogatások képviselnek: 

− A foglalkoztathatóság javítása, az elhelyezkedési esélyek növelése szempontjából az 
egyik legfontosabb aktív eszköz a munkaerőpiaci képzés támogatása, amelyben 
résztvevők érintett létszáma 2002-2004. között meghaladta a 160 ezer főt. A 
munkanélküliek, illetve munkanélküliséggel fenyegetett munkaviszonyban állók 
képzésére az említett időszakban 27 milliárd forintot fordítottak a munkaügyi központok. 
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− Az átmeneti, vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő munkanélküliek számára jelent 
ideiglenes megoldást a közhasznú munkavégzés biztosítása. A támogatott foglalkoztatás 
200 ezer személy részére nyújtott segítséget ezekben az években ahhoz, hogy 
megőrizhessék munkaképességüket, vagy továbbléphessenek állandó munkahelyre. A 
lakosságot és a települést érintő közfeladatok ellátására szervezett közhasznú munkákra 
összesen 33,5 milliárd forint használtunk fel. 

− A tartósan munka nélkül lévők és a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedéséhez jelent 
segítséget a munkabér támogatása, valamint a munkabérhez kapcsolódó járulékok 
átvállalása. Azzal az ösztönzéssel, hogy a kifizetett munkabért, illetve annak járulékait 
részben, vagy egészben támogatásként megkapták a munkaadók, a három év alatt 
csaknem 80 ezer tartós munkanélkülit és 36 ezer pályakezdőt foglalkoztattak, a járulék 
átvállalásban további 27 ezer fő volt érintett. Ezekre az eszközökre 32 milliárd forintot 
költöttünk 2002-2004. években. 

− 2003-tól lehetővé vált a részmunkaidős foglalkoztatás támogatása a Munkaerőpiaci 
Alapból, amelynek eredményeként mintegy nyolcszáz fő foglalkoztatása valósult meg. 
Tekintettel arra, hogy ez egy új eszköz, amelynek megismeréséhez idő kell, várhatóan 
jelentősen emelkedni fog az igénybevevők száma, ahogy azt a jelenlegi tendenciák is 
jelzik. 

 
A munkaügyi központok által kidolgozott és megvalósított munkaerő-piaci programok 
keretében nemcsak az aktív eszközök egymástól független alkalmazására, hanem ezek 
kombinált, egymásra épülő felhasználására van lehetőség. Évente mintegy 80-100 
munkaerő-piaci program működtetése révén a különböző hátrányos helyzetű munkaerő-
piaci rétegek (így például a romák, megváltozott munkaképességűek, 45 év feletti 
munkavállalók, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők) támogatása valósulhatott 
meg, három év alatt 7,3 milliárd forint felhasználásával. A munkaerő-piaci programok 
támogatási elemei között legnagyobb súlya a bérjellegű támogatásoknak volt, mintegy 
60%, míg a képzéseké 30% körül mozgott. Az utóbbi két évben a programelemek között 
megemelkedett a munkanélküliek részére biztosított munkaerő-piaci szolgáltatások 
aránya. 
 
A foglalkoztatást elősegítő támogatások között kiemelt szerepe van a munkahelyteremtés 
támogatásának (ld. részletesen a II. 2.3. pontban), amelyre a Munkaerőpiaci Alapból 
2002-től közvetlenül nyújtható támogatás. A munkahelyteremtő beruházások 
támogatására az elmúlt időszakban több mint 7,5 milliárd Ft állt rendelkezésre, 
amelynek felhasználására meghirdetett központi programban kiemelt hangsúlyt kapott 
a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
helyzetű térségekben megvalósítandó beruházások támogatásának ösztönzése és minél 
több új munkahely kialakítása. A pályázati rendszer keretében közel hatszáz, nagyrészt 
kis- és középvállalkozás részesült vissza nem térítendő támogatásban, amelyek több mint 
hétezer új munkahely létesítését vállalták, és ezeken jelentős arányban munkanélküliek 
foglalkoztatását tervezték. 
 
A 2003. évi költségvetési törvény alapján a hét leghátrányosabb helyzetű megye 
felzárkóztatására kaptak támogatást az érintett területfejlesztési tanácsok a Munkaerőpiaci 
Alapból. E támogatások célja az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése, azokon tartós 
foglalkoztatás biztosítása, a munkanélküliség csökkentése, piacképes üzleti tevékenységek 
bevezetésével a foglalkoztatási szerkezet átalakulásának elősegítése, valamint a társadalmi-
gazdasági felzárkózás érdekében a működő tőke hátrányos helyzetű térségekbe történő 
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áramlásának ösztönzése volt. Csaknem 160 pályázat nyert összességében közel egymilliárd 
forint vissza nem térítendő támogatást, hétmilliárd forint értékű beruházás megvalósításához. 
A támogatott pályázatokban közel 1100 új munkahely létesítésére vállaltak kötelezettséget a 
pályázók. 
 
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítésére 2002-2004. 
évek folyamán 6,5 milliárd Ft-ot fordítottak a munkaügyi központok. A létrehozott új 
munkahelyek száma 4700, a megőrzötteké 1800 volt. Ezzel összesen 6500 megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatása valósult meg. 
 
Az aktív támogatásba bekerülők évente jelentős arányban, mintegy 1,5-2%-kal csökkentették 
a munkanélküliségi rátát. 
 
Az aktív eszközökben való részvételt követően emelkedik a sikeresen elhelyezkedők aránya a 
képzésben résztvevők között, a 2004-ben befejezettek követéses vizsgálatának adatai szerint. 
A bértámogatással foglalkoztatottak körében ugyancsak nőtt a véglegesített dolgozók aránya 
(62%-ról 64,6%-ra). A pályakezdők elhelyezkedését segítő programokban szintén kedvezőek 
voltak a normál munkaviszony létesítés mutatói: a munkatapasztalat-szerző támogatás 
befejezése után a fiatalok kétharmadát, a másik pályakezdő eszközben átlagosan 71,5%-át 
továbbfoglalkoztatták – most már támogatás nélkül – a munkáltatók. 
 
Az igen népszerű, a pályakezdők számára nyújtott bértámogatási konstrukciók mellett 
központi és megyei programok is segítik a fiatalok elhelyezkedését és pályaválasztását: 
− Kiemelkedő jelentőségű a pályaválasztási kiállítások országos rendezvénysorozat, amit 

minden évben, minden megyében megrendezünk. Mintegy 130.000 érdeklődő kap a 
„mindent egy helyen lehet megtalálni” elv szerint hasznos információkat pálya-, és 
iskolaválasztási döntése meghozatalához. 

− A pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának elősegítésére meghirdette tárcánk „A 
pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedését segítő fejlesztő program támogatására” 
című pályázatot. Várhatóan több tízezer végzős diákot érnek el az ennek keretében 
kifejlesztett tananyagok, oktatási segédletek és hasznos útmutatást adnak 
elhelyezkedésükhöz. 

− 2003-ban és 2004-ben központi programot indítottunk a fiatal diplomások gyakorlati 
képzésére a közigazgatásban. A programok keretében összesen 90 pályakezdő diplomás 
kapott lehetőséget arra, hogy munkatapasztalatot szerezzen a minisztériumokban és 
háttérintézményeikben. A programok sikerességét igazolja, hogy befejezésüket követően a 
fiatalok 80, illetve 87 százalékát tovább alkalmazták. A 2005. évben indított ösztöndíjas 
foglalkoztatáshoz – melyben eddig csaknem 500 pályakezdő diplomás vesz részt - 
kiegészítő támogatást nyújtunk. 

− A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében és a decentralizált 
foglalkoztatási alaprészből is indítottak programot a megyei munkaügyi központok 
elsősorban a képzetlen, alacsony iskolázottságú és a diplomás fiatalok számára. 

Ezek a programok jól illeszkednek az október 1-én induló START programhoz is. 
 
A programok száma, jelentősége évről-évre nő. 2004-ben a megyei és fővárosi munkaügyi 
központok 1,5 milliárd forint keretösszeget használhattak fel munkaerő-piaci 
rétegprogramok megvalósítására. A programok 3800 hátrányos helyzetű (roma 
munkanélküliek, diplomás pályakezdők, idős munkavállalók stb.) munkanélküli 
foglalkoztatásának elősegítéséhez járultak hozzá. 
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Az aktív eszközökben, képzésben, bértámogatásban, különösen a közhasznú, illetve 
közmunka programokban igen sok roma származású ember vesz részt. Emellett a megyei 
munkaügyi központok számos programot indítanak, elsősorban romák számára. Becslésünk 
szerint 2003-2004-ben az 55 roma vagy roma érintettségű programban mintegy 4700 fő vett 
részt, a támogatásra fordított forrás meghaladja a 3 milliárd forintot. A programok több éves 
futamidejűek, egy részük 2004. év folyamán befejeződött, ugyanakkor újabb programok is 
indultak, melyek áthúzódó hatásúak és 2005-2006. között bonyolódnak. Jelentős eredményei 
vannak sz Országos Foglalkoztatási Közalapítvány roma foglalkoztatási és képzési 
programjainak is. 
 
Az országos roma foglalkoztatás-szervező menedzseri hálózati program keretében a 
munkaügyi központokban és a Foglalkoztatási Hivatalban 2004. szeptemberétől roma 
diplomás pályakezdő fiatalok gyakorlatszerző képzés keretében tevékenykednek. A program 
egy országos hálózat kialakításával segíti a foglalkoztatást elősegítő intézményrendszer és a 
civil szervezetek együttműködését, a megyékben, kistérségekben folyó, cigányságot érintő, a 
foglalkoztatásukat, munkaerő-piaci beilleszkedésüket segítő programok, intézkedések 
végrehajtását. A foglalkoztatás-szervezők egyéves határozott idejű (tovább)foglalkoztatása 
valósul meg 2005. szeptember 1-től. 
 
2005. január 1-től az ötven év feletti munkanélküliek foglalkoztatását segíti elő a 
foglalkozatásuk esetén nyújtható járulékkedvezmény, valamint az ahhoz kapcsolódó központi 
munkaerő-piaci program. A programba az első félévben országosan 27174 fő kapcsolódtak 
be, és segítségével eddig 12.600 fő ötven év feletti munkanélküli helyezkedett el. 
 
Kiemelkedő jelentőségűek a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi, illetőleg 
munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő eszközök. 
− A megváltozott munkanélküliek kiemelt bér, képzési, vállalkozói támogatásban 

részesülhetnek. 2006-ra kiépül a munkaügyi központok Rehabilitációs Információs 
Centrum hálózata. A szolgáltatások igénybevételét, az információhoz jutást tovább segíti 
a 18 megyei munkaügyi központban és regionális képző központban megvalósított 
kommunikációs akadálymentesítés. 

− A fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása érdekében minisztériumunk támogatásával a 
Nemzeti Felnőttképzési Intézet pályázatot írt ki „A befogadó munkahelyekért a 
fogyatékos emberekkel kapcsolatos munkáltatói szemlélet kedvező irányú 
megváltoztatásáért” címmel, a fogyatékos emberek társadalmi integrációját, a potenciális 
munkáltatói kör foglalkoztatásban való érdekeltségét elősegítő – e-learningben is 
terjesztett - képzési anyagok és segédletek készítésére, tudatformáló rendezvénysorozat 
szervezésére.  

 
7.1.2. Közmunkaprogramok 
 
A megyei szervezésű közhasznú munkavégzés mellett igen fontos szerepük van a 
közmunkaprogramoknak, amelyek az elsődleges munkapiacra nem, vagy nehezen 
elhelyezhető munkanélküli személyek átmeneti, időszakos foglalkoztatását segítik. 2002-2005 
években a közmunkákra 20 milliárd 739 millió forint került felhasználásra. 
Közmunkaprogramokkal támogattuk a parlagfűmentesítést, az erdősítést, a szociális 
lakásépítést, a belvízvédelemhez kapcsolódó csatornaépítést és tisztítást, az önkormányzati 
intézmények felújítását, a Balaton környéki zöldterületek megtisztítását, stb. A kormány - 100 
lépés programja keretében – új közmunkaprogramot indított, melynek keretében novembertől 
májusig – az önkormányzatokkal együttműködve – közel 24 ezer embernek biztosítunk 6 
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hónapra munkalehetőséget. Az elmúlt években 2005. év őszéig mintegy 40 ezer fő vett részt a 
különböző időtartamú közmunkavégzési programokban. (Ez a szám nem tartalmazza az év 
végén induló szezonális program keretében foglalkoztatni tervezett 24 ezer fős létszámot.) 
 
Az államilag támogatott, programszerű átmeneti foglalkoztatás hármas haszonnal jár. 
Munkaalkalomhoz, és legalább a minimálbérnek megfelelő jövedelemhez jutnak a 
munkanélküliek, a rendszeres szociális segélyezettek. Olyan értékteremtés valósul meg, 
központi, vagy helyi célokon alapulóan, amire nem kerülhetne sor más források híján. A 
programok szervezői, lebonyolítói pedig jártasságra tesznek szert a pályázásban, az 
együttműködésben, foglalkoztatásban.  
 
Helyi tapasztalatok igazolják, hogy segély helyett inkább közmunka-lehetőséget igényelnek a 
munkanélküliek, s a többségében mindenki szeme előtt zajló tevékenység sokfelé hozott 
elismerést, pozitív közmegítélést a programok résztvevőinek. Közülük legalább minden 
ötödik valamilyen alapszintű képzésben is részesült, s ennek révén javultak az elhelyezkedési 
esélyei. A programokban résztvevők egytizedét maguk a pályázók foglalkoztatják még pár 
hónapig. Bár hivatalos felmérés nem készült, szakemberek 4-5 %-ra becsülik a munka 
világába tartósan visszataláltak számát. A közmunka programok kiírásánál - lehetőség szerint 
- törekszünk olyan hosszú foglalkoztatást biztosítani, hogy ha továbbra sincs munkalehetőség 
akkor a befejezést követően a munkavállaló ismételten jogot szerezzen a különböző 
munkaügyi ellátásokra. 
 
7.1.3. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásai a munkanélküliség 
megelőzésére, kezelésére 
 
A foglalkoztatáspolitika hagyományos eszközrendszerével nem, vagy nehezen elérhető, 
munkanélküli személyek munkaerő-piaci reintegrációját segíti a Humánerőforrás-
fejlesztési Operatív Program keretében „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” című 
intézkedés. (A HEFOP programjairól ld. részletesen a 6. sz. mellékletet.) A program célja 
a munkanélküliek, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, inaktívak 
foglalkoztatási esélyeinek növelése, a munka világába történő be-, illetve visszakerülésük 
elősegítése, a társadalom leszakadó szociális és etnikai rétegeinek munkaerő-piaci 
felzárkóztatása, a munkahely megszerzésének közvetlen vagy közvetett módon történő 
elősegítése, munkaerő-piaci pozíciójuk erősítése. A decentralizált keretből finanszírozott 
támogatásoktól eltér 
− mind a résztvevők összetételét tekintve, hiszen az ÁFSZ nyilvántartásában nem 

szereplő álláskeresők (inaktívak) is bekapcsolódhatnak, és elsősorban a 
leghátrányosabb helyzetű csoportokat veszi célba; 

− mind pedig a program „átfogó” jellegét tekintve (amelyre éppen a résztvevők 
speciális összetétele, átlagosnál hátrányosabb helyzete miatt van szükség). 

 
A program célcsoportjai:  
− 16-30 év közötti fiatalok, akik még nem tudtak tartósan elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon, vagy be sem tudtak oda lépni; 
− 30 éven felüli tartósan regisztrált munkanélküliek, különös tekintettel a 45 éven 

felüliekre; 
− 30 éven felüli tartós munkanélküliséggel veszélyeztettek (különös tekintettel a 45 

éven felüliekre). 
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A célok elérését a célcsoportok részére képzési támogatással és a munkaerőpiacra történő 
belépéshez kapcsolódó munkagyakorlat-szerzés támogatásával segíti elő a program. 
Nyújtható a képzés alatt támogatás a megélhetéshez, segítség adható a gyermekmegőrzéshez, 
közeli hozzátartozó gondozásához. megtéríthető az útiköltség, az étkezési és szállásköltségek, 
A támogatásokat a munkaerő-piaci szolgáltatások egészítik ki, lehetőleg minden résztvevő 
esetében. 
 
A három éves központi program (2004-2006) finanszírozására vissza nem térítendő támogatás 
formájában 29,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyből Európai Szociális Alap forrás 22.4 
forint, a hazai forrás pedig - a Munkaerőpiaci Alapból elkülönítve – 7, 5 milliárd forint. A 
munkaügyi központok 2004-2006 között, három év alatt 25.000 fő munkanélküli és inaktív 
embert vonnak be a programba. 
 
7.1.4. Felnőttképzési támogatások 
 
E támogatások a hátrányos helyzetű nem-foglalkoztatottak és munkavállalók képzését (ld. 
6.1.1. pontban is), a hiányzó ismeretek pótlását, a tudás felújítását, általában a munkaerő 
alkalmazkodását, az életen át tartó tanulást szolgálják. Felbecsülhetetlen jelentősége van 
annak, hogy a felnőttképzési intézkedések, programok a munkaerő-piaci politika részeként, 
azzal szervezetileg is összehangolva valósíthatók meg. E folyamat erősítésére korszerűsítjük a 
regionális képző központok tevékenységét is, kapcsoljuk össze tevékenységüket szorosan a 
munkaügyi központokéval, válik egyik legfontosabb feladatukká a hátrányos helyzetűek 
képzése. 
 
A felnőttképzés intézményrendszere (ld. II. 4.3. pont) és a támogatásai is nagyrészt ebben a 
kormányzati ciklusban alakultak ki, és bővültek jelentős mértékben. 
 
2003-tól az állam normatív támogatást nyújt az első, állam által elismert, Országos Képzési 
Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzéséhez, illetve a fogyatékos felnőttek általános, 
nyelvi, szakmai képzéséhez. 2005-től az ötven éven felülieknek a második szakma 
elsajátításáért nem kell fizetniük. 2003-2005 között csaknem 70 000 fő képzése valósult meg, 
illetve van folyamatban.  
 
2003. január 1-től a felnőttképzésben részt vevő magánszemély után felnőttképzési célú szja-
kedvezmény vehető igénybe, amelynek mértéke az adóévben fizetett képzési díj 30 százaléka. 
A támogatás összértéke becslésünk szerint 2003-2005 években 8 milliárd forint. 
 
Fokozatosan  növekszik az érdeklődés a munkáltatók részéről is saját munkavállalóiknak a 
szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható képzése iránt. Ez 2003-ban 4,8 milliárd, 
2004-ben pedig 5,4 milliárd forint volt. 
 
A szakképzési hozzájárulás Munkaerőpiaci Alapba bekerülő részének egyharmada a 
felnőttképzési rendszer, illetve a felnőttképzés intézményei számára biztosít forrásokat. Az 
MpA foglalkoztatási alaprészén belül létrehozott, iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célú 
elkülönített keretből lehetővé válik a felnőttképzések támogatása, az akkreditált 
felnőttképzési intézmények technikai feltételeinek fejlesztése, a felnőttképzés érdekében 
végzett fejlesztő tevékenység támogatása. A keretből 45 ezer felnőtt részesült, illetve részesül 
támogatásban. A keretből finanszírozott legjelentősebb képzési program 2005-2006 években 
egymilliárd forintot biztosít a hátrányos helyzetűek, köztük a roma népesség és a fogyatékkal 
élők foglalkoztatását elősegítő képzésekre. 
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Meghirdettük a foglalkoztatási szerkezetváltást elősegítő, csoportos létszámleépítést 
megelőző, munkahelymegőrzés támogatására szóló programot melynek keretében a 
vállalkozások bértámogatáson kívül - kapcsolt támogatásként - támogatási lehetőséget kaptak 
képzési célra is. 
 

7.2. A jogszabályok változása, intézményfejlesztés 
 
7.2.1. Jogszabály változások 
 
A leghátrányosabb rétegek számára további kedvezményeket biztosítottunk: 

− A képzésben való részvétel fokozottabb ösztönzése érdekében a keresetpótló juttatás 
összegét 2002-ben a korábbi kétszeresére növeltük abban az esetben, ha a szociális 
körülményei miatt hátrányosabb helyzetben lévő személy egy intenzív, heti 25 órát elérő 
képzésben vesz részt. Az emelt összegű keresetpótló juttatás ily módon azonos lett a 
munkanélküli járadék felső határával. 

− A leghátrányosabb rétegek, a 45 életévüket betöltött, valamint roma származású 
személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, foglalkoztatásuk elősegítése érdekében 
az általánosnál kedvezőbb feltételeket lehet alkalmazni, továbbá a hagyományostól eltérő 
foglalkoztatási formák elterjedésének elősegítése érdekében támogatást lehet nyújtani a 
részmunkaidős foglalkoztatáshoz, valamint a távmunkához a Munkaerőpiaci Alapból. 
Ezért a törvény végrehajtási rendelete a 45 év feletti személy számára a képzés, a 
foglalkoztatást bővítő támogatás, valamint a közhasznú foglalkoztatás esetében biztosít 
lehetőséget az általánosnál kedvezőbb támogatási feltételek alkalmazására. 

− Támogatjuk a kisgyermekes szülők részmunkaidős foglalkoztatását. 

− Több ízben változtattuk, kedvezőbbé tettük, kibővítettük az alkalmi munkavégzés 
szabályait (ld. II. 2.4. pontot) 

− Társadalombiztosítási járulék-kedvezményben részesülhetnek 2005. január 1-től a gyes-
ről, gyed-ről, ápolási díjról visszatérő szülőknek a munkáltatói, alanyi jogon, elindítottuk 
a START programot, amely kétéves kedvezményt nyújt a pályakezdőknek). (ld. II. 2. 
pontot) 

− Lehetőséget teremtettünk – meghatározott feltételekkel - azoknak a munkanélkülieknek a 
támogatására is, akiket munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatnak. 

− Az önfoglalkoztatás támogatás felső határát 2003. január elsejétől – az e körbe tartozó 
foglalkoztatási formák elterjesztésének ösztönzésére – 3 millió forintra növeltük. 

 
Átalakítottuk a munkanélküli ellátás rendszerét, bevezettük az álláskeresést ösztönző 
juttatást, ehhez kapcsolódóan újraszabályozzuk az együttműködési, nyilvántartási rendszert 
(ld. II. 6. pontot) 
 
 
7.2.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése 
 
Az ezredfordulóra - az EU csatlakozást közvetlenül megelőzően - Magyarországon kiépült az 
alapvető elvárásoknak megfelelő foglalkoztatási szolgálat. Működési keretei megfeleltek a 
hazai és nemzetközi követelményeknek. A háromszintű (országos központ, megyei 



 66

decentrumok, kirendeltségek), mintegy négyezer fős szervezet hozzájárult a munkaerőpiaci 
mobilitás biztosításához (munkaközvetítés) a munkanélküli személyek jövedelem kiesésének 
átmenti pótlásához (munkanélküli segélyezés), ezen túlmenően széles körű szolgáltatásokat és 
támogatásokat nyújtott az állami foglalkoztatáspolitika megvalósítása érdekében, mind az 
álláskeresőknek, mind a munkáltatóknak.  
 
Az a célunk – összhangban a hazai elvárásokkal és a nemzetközi tendenciákkal -, hogy 
erősödjön az Állami Foglalkoztatási Szolgálat szerepe, piaci súlya, működése, a programok 
megvalósítása legyen hatékonyabb, az ügyfelek egyenlő eséllyel férjenek hozzá az emelt 
szintű szolgáltatásokhoz. Mindezek következtében az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
járuljon hozzá eredményesen a foglalkoztatás bővítését, az inaktivitás csökkentését és a 
munkaerőpiac átláthatóságának javítását célzó kormányzati törekvések megvalósításához. 
 
A szervezetfejlesztés 2002. őszén egy Phare program (a program költségvetése 1,2 md Ft., 
amelyből 750 millió Ft-ot a Munkaerőpiaci Alap biztosított) keretében kezdődött el. A 
fejlesztés a szervezet alapvető szolgáltató egységeire, a kirendeltségekre koncentrált. Húsz 
kísérleti kirendeltségen (megyénként 1-1) megalapoztuk és bevezettük az új szolgáltatási 
modellt.  
Az új szolgáltatási modell elemei a következők: 
− az egyéni ügyfelek előzetes minősítése és részükre az ennek megfelelő egyénre szabott 

szolgáltatás biztosítása  
− munkáltatói ügyfélkapcsolatok fejlesztése (negyedéves munkaerő igény felmérés 

bevezetése)  
− az önálló álláskeresés információs és technológiai feltételeinek biztosítása 
− minőségirányítási rendszer bevezetése. 
 
Az új szolgáltatási modell működését korszerűsített informatikai infrastruktúra (85 
önkiszolgáló KIOSZK, 450 ügyintézői munkaállomás, új munkaközvetítő és álláskereső 
információs rendszer) támogatja. Átalakításra kerültek a kirendeltségi épületek, továbbá 
egységes arculatú irodai környezet és ügyfélkiszolgáló terek kialakítása kezdődött meg. Az új 
szolgáltatási modell alkalmazásához szükséges ismereteket a munkatársak a programban 
megvalósuló belső képzés keretében sajátították el. A fejlesztés módszertani és képzési részét 
svéd és dán szakértők segítették. 
 
A Phare szervezetfejlesztési program eredményeire épül a Humánerőforrás-fejlesztési 
Operatív Program 1.2 intézkedése (a program költségvetése 8,16 md Ft), amely az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztését viszi tovább újabb 60 kirendeltségen egy bővített, 
magasabb szintű formában (ld. 6. sz. mellékletben).  
 
A fejlesztő munkát és a következő tervezési időszak szakmai megalapozását kutatási és 
stratégiai fejlesztési projektek támogatják. A szolgáltatási modell továbbfejlesztése során 
bevezetésre kerül az internetes és mobiltelefonos álláskeresés, intenzívebbé válik az egyéni 
ügyfelek egyedi esetkezelése. Nagyobb hangsúlyt kap a szolgáltatási és hatósági funkciók 
szétválasztása a szakmai munkák során. A 2006. év végéig befejeződik az informatikai 
infrastruktúra teljes (Foglalkoztatási Hivatal, megyeszékhelyek, 173 kirendeltség) 
rekonstrukciója. 2330 munkaállomás, 173 szerver, 240 információs KIOSZK és 4 központi 
szerver beruházása valósul meg. A HEFOP 1.2 intézkedés keretében 2005. év végéig 20, 
2006. végéig további 40 kirendeltségi épület rekonstrukciója fejeződik be. Elkészülnek az új, 
önkiszolgálásra alkalmas ügyfélterek és a modernizált irodák. A 60 kirendeltség 
minőségirányítási rendszere az új informatikai szolgáltatásokkal együtt kezd működni. 
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A „100 lépés” program keretében döntés született arról, hogy az ÁFSZ szolgáltatásait 
szélesebb körben elérhetővé tesszük az ügyfelek részére. A szolgáltatási modell szerves 
részeként információs pontokat alakítunk ki az önkormányzatoknál, a teleházaknál, 
bevásárlóközpontokban és egyéb közösségi helyeken. Ezzel további mintegy 150 információs 
végpont fogja biztosítani az ÁFSZ információinak és bizonyos szolgáltatásainak elérését.  
 
 

7.3. A Regionális Fejlesztés Operatív Program intézkedései a munkaerő-piaci helyzet 
javításáért 

 
A munkahelyteremtő beruházások és az ezt megalapozó infrastrukturális fejlesztéseken túl a 
Regionális Fejlesztés Operatív Program támogatást nyújt a munkaerő-piaci helyzet 
javításához, illetve a térségi szereplők ezt szolgáló együttműködéséhez. Több eleme 
közvetlenül kapcsolódik a foglalkoztatáshoz. 
 
A ROP pályázati úton támogatja a non-profit szervezetek foglalkoztatási projektjeit a 
szociális gazdaságban, célja a hátrányos helyzetű, elsősorban a roma emberek 
foglalkoztatása. Ezek a projektek a köz- vagy magánszféra által nem kielégített 
szükségletekre építve teremtenek munkahelyeket a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű 
térségekben. Olyan, a helyi igényekre és lehetőségekre épülő tevékenységet támogat, amelyek 
legalább egy éven át foglalkoztatást és képzést nyújtanak a hátrányos helyzetű embereknek 
(aktív korú nem foglalkoztatottaknak). Ezzel hozzájárulnak azon csoportok munkaerő-piaci 
reintegrációjához, társadalmi beilleszkedéséhez, amelyeket a hagyományos aktív munkaerő-
piaci eszközök nehezen érnek el. Egyúttal a ROP úttörő szerepet vállal a szociális gazdaság, a 
non-profit szervezetek foglalkoztató-képességének erősítése terén. A „helyi beágyazódásnak” 
azért van kiemelt jelentősége, hogy ezek a tevékenységek fenntarthatók, fejleszthetők 
legyenek. 
 
Ugyancsak támogatja a ROP a helyi foglalkoztatási együttműködéseket, megállapodásokat, 
pályázati úton. Ez egy olyan nyitott együttműködési, partnerségi forma, melynek lényege, 
hogy mindegyik szereplő a saját lehetőségeit, szakértelmét, forrásait adja az 
együttműködéshez. A résztvevő szervezetek és képviselőik közös stratégiát dolgoznak ki, és 
valósítsanak meg a helyi foglalkoztatás javítására. A helyi foglalkoztatási partnerségek az 
együttműködés új kultúráját és formáját teremthetik meg, amelyek hozzájárulhatnak a 
meglévő fejlesztési források optimális felhasználásához. Ezért – bár a projektek keretében 
konkrét foglalkoztatás nem valósul meg (kivéve a projektmenedzsment szervezetet) - a helyi 
foglalkoztatásra gyakorolt közvetett hatása a foglalkoztatási partnerségeknek hatalmas. A 
helyi foglalkoztatási stratégiáknak hangsúlyt kell fektetni a foglalkoztatási szempontból 
különösen érzékeny célcsoportokra (fiatalok, romák, nők, stb.). Partnerek lehetnek: nemzeti, 
regionális, helyi, igazgatási szervek, önkormányzatok, hivatalok, a magánszektor 
(nagyvállalatok, kis- és középvállalatok, pénzügyi szervezetek), szociális partnerek, szakmai 
szövetségek, kamarák, civil szervezetek, a képzés, a technológiai fejlesztés és a kutatás 
intézményei. A projektben minden esetben részt kell vennie a megyei munkaügyi központnak. 
 
Országos szinten – közel 1700 települést érintő - kb. 28 együttműködés megvalósulására 
számítunk, a fejlett régiókban (NYD, KD, KM) 1-2 paktumra van elegendő forrás, a 
fejletlenebbekben pedig 4-5-re. A programhoz kapcsolódik a helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése 
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és megerősítése, tehát egyfajta szakmai háttér biztosítása a szociális gazdaságban működő 
szervezetek részére, amely az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány feladata. 
 
Mit tesz a Kormány 2006-ban, melyek a további tervek? 

 
a) A leghátrányosabb helyzetűek támogatására meghirdettük, elindítjuk és 2006-ban 

folytatjuk a közfoglalkoztatási programunkat. 
A program 2005. novemberében indul, a települési önkormányzatok, önkormányzati 
társulások, önkormányzati alapítású kht-k, és területfejlesztési tanácsok nyújthatnak be 
pályázatot. Részt vehetnek kistelepülések és városok, sőt Budapest kerületei is. A 
program költsége több mint 7 milliárd forint, és 24 ezer hátrányos helyzetű embernek 
nyújt átmeneti foglalkoztatási lehetőséget és megélhetést. Az önkormányzatok 
társulhatnak, a programokhoz felhasználhatják a közcélú munkára mozgósítható 
forrásaikat, így lehetőség nyílik jelentősebb feladatok elvégzésére, az összefogásra, a 
rendelkezésre álló erőforrások összehangolására. 

 
c) Átfogóan átalakítjuk, átláthatóbbá tesszük a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások 

rendszerét. Erősítjük, koncentráljuk a tartós foglalkoztatás elősegítésében a 
leghatékonyabbnak bizonyuló munkaerő-piaci eszközök, programok szerepét, míg a 
foglalkoztatási szempontból kevésbé hatékony és eredményes – illetve az EU 
szabályokhoz nem illeszkedő - támogatásokat módosítjuk, vagy megszüntetjük. Olyan 
támogatási rendszert alakítunk ki, amely országosan egységes és rugalmasan igazítani lehet 
a térségi sajátosságokhoz is. Egyúttal a szolgáltatások nyújtása tekintetében megvizsgáljuk 
az állami és a nem-kormányzati (for-profit és civil) szereplők közötti feladatmegosztás új 
lehetőségeit is 

 

d) A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az Állami Foglalkoztatási Szolgálatnak 
kiadott 2006. évi szakmai ajánlását elsősorban a versenyszféra foglalkoztató képességének 
növelésére, a tartós elhelyezkedést segítő eszközökre koncentrálja (bértámogatások, 
munkahelyteremtéshez kötődő munkaerő-piaci eszközök, képzés). A nem versenyszféra 
foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését szolgáló programok (közhasznú munka, civil 
szervezetek foglalkoztatási programjai) közül is azok kapjanak prioritást, amelyek hosszú 
távon is fenntarthatóak állami támogatás nélkül, vagy fokozatosan csökkenő állami 
támogatással, illetve amelyekhez más szereplők tevékenysége, forrásai kapcsolódnak. 

Alapelvünk, hogy a tevékenységeknek 

− az aktív álláskeresésre kell épülniük: az állást kereső - az állami szolgáltatások 
segítségével - "minden héten tegyen egy lépést" saját boldogulása érdekében: keressen 
állást, szerezze meg hiányzó képzettségét, vagy újítsa meg, egészítse ki azt, stb.; 

− a térségi vállalkozóképességre kell épülniük és annak erősítését szolgálniuk, és ehhez 
kapcsolni kell más térségi támogatásokat, akciókat is; 

− kiemelten kell szolgálniuk a következő évben a pályakezdést: induljon összehangolt, 
más kormányzati és térségi tevékenységekkel és kedvezményekkel megtámogatott 
átfogó akció a pályakezdés segítésére a pálya- és iskolaválasztástól az elhelyezkedés 
támogatásáig, amelyben kiemelkedő partnerszerepet kell vállalniuk az 
iskolafenntartóknak és irányítóiknak is. 
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* * * * * 
 
2001-ben 51 milliárd forint volt az állami költségvetésben munkaerő-piaci eszközökre és 
programokra (bértámogatásokra, képzésre, pályakezdők támogatására, közmunka 
programokra, stb.), 2006-ban pedig már 117 milliárd forint, ha az Országgyűlés elfogadja a 
benyújtott költségvetést. Ez még mindig csak egy része azoknak az összegeknek, amelyek a 
foglalkoztatás bővítését szolgálták és szolgálják, az a része, amelyet közvetlenül mérni 
tudunk. Az adóváltozások, a beruházási támogatások, az oktatási programok, az 
ellátórendszer hozadéka pontosan nem számszerűsíthető. Vannak olyan intézkedések, 
amelyeknek hatása közvetett, és az eredmények esetleg egy-két három év múlva következnek 
be. Ezért fontos, hogy közösen vegyük számba és értékeljük ezeket a lépéseket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. táblázat 
 
 
 

A 15-64 éves népesség foglalkoztatottsága* 
1992-2004. 

 
Év Foglalkoztatottak száma, ezer fő Foglalkoztatási ráta, % 
 Férfiak Nők Együtt Férfiak Nők Együtt 
1990a)  2745,1 2338,9 5084,0 82,9 67,3 74,9 
1992b) 2127,6 1838,3 3965,9 64,0 52,3 58,0 
1993 1994,4 1730,8 3725,2 60,0 49,3 54,5 
1994 1974,0 1679,3 3653,3 59,6 47,8 53,5 
1995 1974,7 1615,5 3590,2 56,5 45,9 52,5 
1996 1978,4 1601,1 3579,5 59,6 45,5 52,4 
1997 1997,2 1594,2 3591,4 59,9 45,5 52,5 
1998 2010,4 1665,8 3676,2 60,3 47,3 53,6 
1999 2069,3 1717,0 3786,3 62,2 48,9 55,4 
2000 2091,6 1740,4 3832,0 62,7 49,6 56,0 
2001 2102,4 1747,4 3849,8 62,9 49,8 56,2 
2002 2100,3 1750,0 3850,3 62,9 49,8 56,2 
2003 2112,7 1784,5 3897,2 63,4 50,9 57,0 
2004 2102,0 1772,7 3874,7 63,1 50,7 56,8 

* 1997-ig régi súlyozású adatok, 1998-ból új súlyozásúak. 

a) Az 1990. évi adatok a KSH 1990. évi Népszámlálásának január elsejére vonatkozó 
adatai alapján készült számítások eredményei. 

b) Munkaerő-felmérésre első ízben 1992-ben került sor. Az 1992-2003. évi adatok 
forrását a KSH munkaerő-felmérésének idősorai képezik. 

Forrás: A munkaerő-felmérés idősora, 1992-2002; KSH, Budapest 2004, 45-46. és 55-59. old. 
 Munkaerő-felmérés 2003, KSH, Budapest 2004/a. 21-25. old. 
 2004. évi adatok: KSH munkaerő-felmérésének táblái 
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2. sz. táblázat 
 
 

A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitási és munkanélküliségi rátái nemenként az 
Európai Unió tagállamaiban és Magyarországon 

2003. 
Százalék 

Gazdasági aktivitási ráták Munkanélküliségi ráták Ország 
Férfiak Nők  Együtt Férfiak Nők  Együtt 

Ausztria 80,0 65,6 72,7 4,2 4,6 4,4 
Belgium 72,9 56,9 64,9 7,8 8,5 8,1 
Dánia 83,8 75,1 79,5 5,3 6,0 5,6 
Egyesült Királyság 82,7 68,3 75,6 5,5 4,3 5,0 
Finnország 76,8 72,2 74,5 9,2 8,9 9,0 
Franciaország 75,0 63,1 69,0 8,3 10,6 9,4 
Görögország 77,2 51,1 63,9 5,9 14,2 9,3 
Hollandia 83,9 68,5 76,3 3,6 4,0 3,8 
Írország 79,1 58,4 68,8 4,9 4,2 4,6 
Luxemburg* 77,0* 52,7* 65,0* 2,7 5,1 3,7 
Németország 78,2 64,6 71,5 10,0 9,2 9,6 
Olaszország 74,7 48,3 61,5 6,7 11,6 8,6 
Portugália 78,8 65,6 72,1 5,4 7,2 6,3 
Spanyolország 79,7 54,8 67,3 8,2 15,9 11,3 
Svédország 79,2 75,4 77,3 6,0 5,2 5,6 
EU-15 átlaga 78,5 61,5 70,0 7,4 9,0 8,1 

 
Ciprus 82,2 63,3 72,4 4,0 5,1 4,4 
Cseh Köztársaság 78,0 62,5 70,2 6,2 9,9 7,8 
Észtország 75,0 65,7 70,1 10,2 10,0 10,1 
Lengyelország 70,0 58,0 63,9 18,6 20,0 19,2 
Lettország 74,1 64,7 69,2 10,3 10,7 10,5 
Litvánia 73,5 66,5 69,9 12,1 13,3 12,7 
Magyarország 67,6 53,9 60,6 6,0 5,5 5,8 
Málta* 80,6* 36,4* 58,6* 6,8 11,3 8,2 
Szlovákia 76,7 63,5 70,0 16,8 17,4 17,1 
Szlovénia 72,0 62,1 67,1 6,1 7,1 6,5 
EU 25 átlaga 77,4 61,2 69,3 8,3 10,0 9,1 
*2002. évi adat 
Forrás: Employment in Europe 2004., Brussels (227-265) 
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3. sz. táblázat 
 

Nem-foglalkoztatottak összetétele a munkavállalási korú népességből* 
 

1990-2004. január 1. 
Munkavállalási korú népesség főbb 
kategóriái (ezer fő) 

1990.  
jan. 1. 

1998. 
jan. 1. 

2000.  
jan. 1. 

2004. 
jan. 1. 

Munkavállalási korú nők száma 2849,6 3002,3 3053,4 3152,7
Foglalkoztatott nők** 2 074,1 1625,5 1723,7 1759,3
Nem-foglalkoztatottak, ebből: 775,5 1376,8 1329,7 1393,3
− Munkanélküliek*** 10,0 202,6 184,4 170,5
− gyesen, gyeden lévők 243,5 238,0 242,3 242,8
− gyet-ben részesülők - 52,0 53,8 46,6
− tanulók 255,1 338,6 350,0 358,9
− nyugdíjasok 87,4 207,5 246,6 284,1
− egyéb inaktívak 179,5 338,1 252,6 290,4
Nem-foglalkoztatott nők aránya % 27,2 45,9 43,6 44,8
Munkaváll. korú férfiak száma 3107,2 3191,0 3233,0 3267,2
Foglalkoztatott férfiak** 2525,1 2096,5 2173,7 2211,0
Nem-foglalkoztatottak, ebből: 582,1 1094,5 1059,3 1056,2
− munkanélküliek*** 14,2 261,4 220,1 189,4
− gyesen, gyeden lévők 1,2 1,0 1,0 2,6
− tanulók 276,5 337,3 349,7 364,1
− nyugdíjasok 176,4 304,6 322,0 346,7
− egyéb inaktívak 113,8 190,2 166,5 153,4
Nem-foglalkoztatott férfiak aránya % 18,7 34,3 32,8 32,3
Munkavállalási korúak száma együtt 5956,8 6193,3 6286,4 6419,9
Foglalkoztatott férfiak és nők** 4599,2 3722,0 3897,4 3970,3
Nem-foglalkoztatottak, ebből: 1357,6 2471,3 2389,0 2449,5
− munkanélküliek*** 24,2 464,0 404,5 359,9
− gyesen, gyeden lévők 244,7 239,0 243,3 245,4
− gyet-ben részesülők - 52,0 53,8 46,6
− tanulók 531,6 675,9 699,7 723,0
− nyugdíjasok 263,8 512,1 568,6 630,8
− egyéb inaktívak 293,3 528,3 419,1 443,8
Nem-foglalkoztatottak aránya % 22,8 39,9 38,0 38,2
Forrás: Számítások a nemzetgazdaság 1990-2004. január 1. munkaerő-mérlege adataiból, KSH, Bp., 2004. 
*1996-ig a munkavállalási kor felső határa a nőknél 54 év volt. 1997. január 1-től 54-ről 55 évre, 1999. elejétől 
56 évre, 2001-től 57 évre, 2003-tól 58 évre, 2005-től pedig 59 évre nőtt. A férfi népességből 1998-ig a 15-59 
évesek számítottak munkavállalási korúnak, a 2001. évtől a 60. életévüket, 2003-tól pedig a 61. évüket 
betöltöttek. 
** Foglalkoztatottak külföldön dolgozókkal, de gyesen, gyeden lévők nélkül. 
***A munkaerő-mérlegben a regisztrált munkanélküliek adatai szerepelnek. Az állami foglalkoztatási szolgálat a 
Foglalkoztatási Törvény alapján azokat tekinti munkanélkülinek, akik munkavállalási korúak, munkaviszonnyal 
nem rendelkeznek, nem résztvevői aktív munkaerő-piaci programoknak, munkát keresnek és a munkavégzésre 
rendelkezésre is állnak, továbbá munkanélküliként nyilvántartásba vetetik magukat.  
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4. sz. táblázat 

 
 
 

A 25-64 éves népesség foglalkoztatási és munkanélküliségi rátái nemenként és iskolai 
végzettség szerint, 2003 

 
 

Legmagasabb iskolai végzettség Együtt Férfiak Nők Férfi-nő 
különbség 

Foglalkoztatási arányszámok  
ISCED 1+2 (<=8 osztály) 37,4  44,3  32,7 11,6  
ISCED 3+4 (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) 71,4 77,9 64,3  13,6  
ISCED 5+6 (felsőoktatás) 82,7  87,2  78,9  8,3  
Foglalkoztatási ráták átlaga 64,3 71,9 57,2 14,7 
Munkanélküliségi ráták   
ISCED 1+2 (<=8 osztály) 10,6 12,0 9,4  2,6  
ISCED 3+4 (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium) 4,8 4,9 4,7  0,2  
ISCED 5+6 (felsőoktatás) 1,4 1,3 1,5 -0,2 

Munkanélküliségi ráták átlaga 5,1 5,3 4,8  0,5  

 
Forrás: KSH Munkaerő-felmérés 
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5.a. sz. táblázat 

 
 
 

A foglalkoztatottak ágazati szerkezetének változása 
 

Időszak Mezőgazdaság Ipar, építőipar Szolgáltatás Összesen 

Régi súlyozású adatok 
1992 11,4 35,5 53,0 100,0 
1993 9,3 34,3 56,5 100,0 
1994 8,9 33,5 57,6 100,0 
1995 8,1 33,1 58,8 100,0 
1996 8,4 33,0 58,6 100,0 
1997 8,0 33,5 58,6 100,0 
1998 7,6 34,4 58,0 100,0 
1999 7,1 34,2 58,7 100,0 
2000 6,6 33,9 59,5 100,0 
2001 6,2 34,4 59,4 100,0 

Új súlyozású adatok 
2001 6,3 34,3 59,4 100,0 
2002 6,2 34,1 59,7 100,0 
2003 5,5 33,3 61,2 100,0 
2004 5,3 32,8 61,9 100,0 

 
Forrás: KSH Munkaerő-felmérés idősorai 1992-2004 
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5.b. sz. táblázat 
 
 

A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint 
2002 I. félévében és 2005 I. félévében 

1000 fő 

Ágak, ágazatok 2002. 
I félév 

2005. 
I. félév 

Változás 
1000 
főben 

Változás 
2002.I.fé.=

100 
Mezőgazdaság, vízgazdálkodás, 
erdőgazdálkodás, halászat 

240,2 189,8 -50,4 79,0

Bányászat 14,8 14,5 -0,3 98,0
Feldolgozóipar 965,1 872,7 -92,4 90,4
Ebből:  

Élelmiszer, ital, dohány gyártása 162,7 138,1 -24,6 84,9
Textília. textilárú, bőrtermék, 
lábbeli gyártása 

155,5 100,4 -55,1 64,6

Fafeldolgozás, papírgyártás, kiadói, 
nyomdai tevékenység  

86,1 85,4 -0,7 99,2

Vegyi anyag, termék gyártása 96,5 91,5 -5,0 94,8
Egyéb nemfém ásványi termék 
gyártása 

32,4 31,9 -0,5 98,6

Fémalapanyag, fémfeldolgozási 
termék gyártása 

106,9 105,1 -1,8 98,4

Gép, berendezés gyártása 282,7 275,1 -7,6 97,3
Máshova nem sorolt feldolgozóipar 42,5 45,3 2,8 106,5

Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 74,6 64,1 -10,5 85,9
Építőipar 264,6 309,4 44,8 116,9
Kereskedelem, javítás 552,3 579,8 27,5 105,0
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 137 151,6 14,6 110,6
Szállítás, raktározás, posta, távközlés 313,3 282,4 -30,9 90,1
Ebből:  

Szállítás, raktározás 237,5 219,6 -17,9 92,4
Posta és távközlés 75,8 62,8 -13,0 82,8

Pénzügyi tevékenység 78,0 82,3 4,3 105,4
Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 226,4 273,2 46,9 120,7
Közigazgatás, védelem 276,1 297,3 21,2 107,7
Oktatás 312,9 324,4 11,5 103,7
Egészségügy, szociális ellátás 237,4 263,6 26,2 11,0
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 161,2 176,3 15,1 109,4
Foglalkoztatottak összesen 3853,8 3881,5 27,3 100,7
Ipari szektor (Ipar+Építőipar) 1319,0 1260,6 -58,4 95,6
Szolgáltatások 2294,5 2430,7 136,1 105,9
 
Forrás: KSH. Munkaerő-felmérés 
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6. sz. táblázat 

 
 
 

A 15-64 éves népesség foglalkoztatási és munkanélküliségi rátáinak alakulása régiók 
szerint 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Foglalkoztatási arány 

Közép-Magyarország 57,3 59,3 60,1 60,6 60,9 61,7 62,9 
Közép-Dunántúl 55,7 58,2 58,8 59,3 60,0 62,3 60,3 
Nyugat-Dunántúl 61,6 63,1 63,3 63,1 63,7 61,9 61,4 
Dél-Dunántúl 51,6 52,7 53,3 52,3 51,6 53,4 52,3 
Észak-Magyarország 46,5 48,3 49,6 49,7 50,3 51,2 50,6 
Észak-Alföld 46,7 48,8 49,0 49,5 49,3 51,6 50,4 
Dél-Alföld 54,2 55,2 55,6 55,8 54,2 53,2 53,6 

Munkanélküliségi ráta 

Közép-Magyarország 5,6 5,2 5,2 4,3 4,0 4,1 4,6 
Közép-Dunántúl 6,7 6,1 4,9 4,4 5,0 4,6 5,6 
Nyugat-Dunántúl 6,1 4,5 4,2 4,2 4,0 4,6 4,6 
Dél-Dunántúl 9,4 8,2 7,8 7,8 7,9 8,0 7,3 
Észak-Magyarország 12,0 11,5 10,1 8,5 8,8 9,7 9,7 
Észak-Alföld 10,8 10,1 9,2 7,8 7,8 6,8 7,2 
Dél-Alföld 7,0 5,8 5,2 5,4 6,2 6,6 6,3 
 
Forrás: KSH Munkaerő-felmérés 
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7. sz. táblázat 
A keresetek alakulása 

Megnevezés 1990 
19
91 

19
92 

19
93 

19
94 

19
95 

19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

20
01 

20
02 

20
03 

20
04 

2005 I-
VII. hó 

GDP 96,5 
88,
1 

96,
9 

99,
4 

10
2,9

10
1,5

10
1,3

10
4,6

10
4,9

10
4,2

10
5,2

10
3,8 

10
3,5 

10
2,9 

10
4,2 

103,5 (I-
VI.hó) 

GDP naptári kiigazítással                
103,9 (I-
VI.hó) 

Foglalkoztatottak száma 97,2 
92,
6 

90,
3 

93,
8 

98,
0 

98,
1 

99,
2 

10
0,0 

10
1,4 

10
3,1 

10
1,0 

10
0,3 

10
0,0 

10
1,3 

99,
4 

99,7 (I-
VI.hó) 

Nemz.gazd.termelékenység 
(GDP/fogl.) 99,3 

95,
1 

10
7,3

10
5,9

10
5,0

10
3,5

10
2,1

10
4,6

10
3,4

10
1,1

10
4,2

10
3,5 

10
3,5 

10
1,6 

10
4,8 

103,8 (I-
VI.hó) 

Nemz.gazd.termelékenység 
(kiig.GDP-vel)                

104,2 (I-
VI.hó) 

Fogyasztói ár 
128,

9 
13
5,0 

12
3,0

12
2,5

11
8,8

12
8,2

12
3,6

11
8,3

11
4,3

11
0,0

10
9,8

10
9,2 

10
5,3 

10
4,7 

10
6,8 103,7* 

                 
Országos bérajánlások                 
(OÉT, stb)%-os  növ.                 

        minimum  -  - 13 
10-
13 

13-
15 

nin
cs 

13,
0 

14,
0 

13,
5 

12,
0 8,5

9,7
5 8,0       

        átlag  -  - 23 18 
17-
19   

19,
5 

17,
5  -  -  -  -  - 4,5 7-8  6 

        maximum  -  - 28 25 
21-
23   24 22 

16,
0 

15,
0 

11,
0 

12,
5 

10,
5       

          

2 
olda
lú 

2 
olda
lú   

(re
ál)  br.ker 

Bruttó átlagkereset                 
        Nemzetgazdaság 
összesen 

128,
6 

13
0,0 

12
5,1

12
1,9

12
4,9

11
6,8

12
0,4

12
2,3

11
8,3

11
6,1

11
3,5

11
8,0 

11
8,3 

11
2,0 

10
6,1 110,4 

        Vállalkozási szféra 
127,

0 
12
9,3 

12
6,6

12
5,1

12
3,4

11
9,7

12
3,2

12
1,8

11
8,5

11
4,8

11
4,2

11
6,3 

11
3,3 

10
8,9 

10
9,3 107,2 

        Költségvetési szféra    
134,

1 
13
0,6 

12
0,1

11
4,4

12
7,0

11
0,7

11
4,6

12
3,2

11
8,0

11
9,2

11
2,3

12
2,4 

12
9,2 

11
7,5 

10
0,7 116,9 

                 
Nettó átlagkereset                 
        Nemzetgazdaság 
összesen 

121,
6 

12
5,5 

12
1,3

11
7,7

12
7,3

11
2,6

11
7,4

12
4,1

11
8,4

11
2,7

11
1,4

11
6,2 

11
9,6 

11
4,3 

10
5,7 111,2 

        Vállalkozási szféra 
120,

0 
12
4,8 

12
2,8

12
0,8

12
5,9

11
4,8

11
9,4

12
3,9

11
8,5

11
1,5

11
2,1

11
5,0 

11
6,0 

11
2,3 

10
8,0 108,6 

        Költségvetési szféra    
126,

7 
12
6,1 

11
6,5

11
0,4

12
9,6

10
7,8

11
3,4

12
4,4

11
8,3

11
5,5

11
0,0

11
9,5 

12
7,5 

11
8,0 

10
1,5 116,9 

                 
Nettó reálkeresetek                 
        Nemzetgazdaság 
összesen 94,3 

93,
0 

98,
6 

96,
1 

10
7,2

87,
8 

95,
0 

10
4,9

10
3,6

10
2,5

10
1,5

10
6,4 

11
3,6 

10
9,2 

99,
0 107,2 

        Vállalkozási szféra 93,1 
92,
4 

99,
8 

98,
6 

10
5,9

89,
6 

96,
6 

10
4,7

10
3,7

10
1,4

10
2,1

10
5,3 

11
0,2 

10
7,3 

10
1,1 104,7 

        Költségvetési szféra 98,3 
93,
4 

94,
7 

90,
1 

10
9,0

84,
1 

91,
7 

10
5,2

10
3,5

10
5,0

10
0,2

10
9,4 

12
1,1 

11
2,7 

95,
0 112,7 

                 
Alkalmazásban állók 
létszáma                 
        Nemzetgazdaság 
összesen 93,5 

89,
1 

88,
2 

91,
8 

92,
8 

96,
1 

95,
2 

97,
5 

10
0,4

10
0,8

10
1,0

10
0,1 

10
0,1 

10
1,0 

10
0,8 99,9 

        Vállalkozási szféra 93,6 
86,
7 

84,
7 

86,
9 

89,
5 

95,
2 

95,
5 

97,
4 

10
0,2

10
2,5

10
1,4

10
0,0 

99,
3 

10
0,2 

10
1,5 100,3 

        Költségvetési szféra 93,0 
96,
8 

98,
6 

10
4,3

99,
9 

97,
8 

94,
6 

97,
6 

99,
8 

97,
2 

99,
0 

99,
6 

10
1,5 

10
2,3 

98,
7 98,7 

                 
Minimálbér havi átlagos 
összege                 

        Bruttó nominális 
137,

2 
13
3,5 

11
9,4 

11
1,5 

11
6,4 

11
6,2 

11
8,7 

11
8,8 

11
4,7 

11
5,4 

11
3,3 

15
6,9 

12
5,0 

10
0,0 

10
6,0 107,5 

        Nettó nominális 
137,

1 
13
2,6 

11
8,9 

11
0,2 

11
7,0 

11
6,3 

11
6,0 

12
1,6 

11
4,7 

10
3,7 

11
3,3 

15
1,9 

12
9,1 

11
0,1 

10
4,8 107,5 
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        Reál 
106,

4 
98,
2 

96,
7 

90,
0 

98,
5 

90,
7 

93,
9 

10
2,8 

10
0,3 

94,
3 

10
3,2 

13
9,1 

12
2,6 

10
5,2 

98,
1 103,7 

Forrás: KSH, FMM *2005.  I-VIII.  havi fogyasztói árindex: 103,7 % 
8. sz. táblázat 

 
 

Munkavállalási engedélykötelesek, országonként, 2004. december és 2005. április 
 
 
 2004. december 2005. április 
EGT tagállamokból, amelyekkel szemben viszonosságot 
alkalmazunk, ebből: 

1594 1522 

Németország 691 630 
Ausztria 288 244 
Olaszország 158 161 
Franciaország 112 155 
Hollandia (többi ország 100 alatt) 106 99 
 
Harmadik országokból 49 616 45 703 
Románia 35 221 31 895 
Ukrajna 8 823 8114 
Szerbia Montenegró 1 082 1122 
Kína 884 909 
Mongólia 655 705 
Japán 431 423 
Vietnam 189 187 
Oroszország (többi ország 100 alatt) 178 206 
Horvátország (például) 91 99 
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9. sz. táblázat 

 
 

Az egyes oktatási fokozatokon tanulók száma, fő 
 

Év Általános iskola Szakképzés5 Középiskola Főiskola, egyetem

Nappali tagozaton 

1980/81 1 162 203 162 709 203 238 64 057 
1989/90 1 183 573 213 697 273 511 72 381 
1990/91 1 130 656 222 204 291 872 76 601 
1993/94 1 009 416 198 859 330 586 103 713 
1994/95 985 291 185 751 337 317 116 370 
1995/96 974 806 172 599 349 299 129 541 
1996/97 965 998 158 407 361 395 142 113 
1997/98 963 997 143 911 368 645 152 889 
1998/99 964 248 128 203 376 626 163 100 
1999/00 960 601 117 038 386 579 171 612 
2001/02 905 932 123 951 420 889 184 071 
2002/03 893 360 123 341 426 301 193 155 
2003/04 874 298 123 457 438 069 204 910 
2004/05 854 930 123 403 438 668 212 292 

Nem nappali tagozaton 

1980/81 21 974 - 130 332 37 109 
1989/90 13 199 - 75 560 28 487 
1990/91 11 536 - 68 162 25 786 
1991/92 11 724 - 66 204 23 888 
1992/93 10 944 - 70 303 25 132 
1993/94 8 982 - 76 335 30 243 
1994/95 6 558 - 81 204 38 290 
1995/96 5 205 - 75 891 50 024 
1996/97 4 099 - 74 653 56 919 
1997/98 3 165 - 78 292 80 768 
1998/99 3 016 - 84 862 95 215 
1999/00 3 146 - 88 462 107 385 
2000/016 2 940 - 91 700 118 994 
2001/02 2 793 2 453 95 231 129 167 
2002/03 2 785 3 427 93 172 148 032 
2004/05 2 766 3 505 90 321 166 174 
 
Forrás: OM STAT. 

                                                 
5 Szakmunkásképzők (2001-ig) és szakiskolák együtt. 
6 Becsült adatok 
Jegyzet: Gyógypedagógiai intézmények nélkül. A 2001/2002. tanévtől a 6, illetve 8 évfolyamos gimnáziumok 5-
8. évfolyamának tanulói a középiskolások között szerepelnek. 
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10. sz. táblázat 
 
 

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázatainak támogatásával eddig vállalt 
munkahelyteremtés 

 

IH által 
támogatott 
pályázatok 

Kifizetett 
összeg 

Hatályba lépett 
szerződésekben 

vállalt új 
munkahelyek 

száma 
Operatív egységek 

db millió 
Ft millió Ft db 

GVOP összesen 6 019 101 825 13 560 21 458
Beruházás-ösztönzés 165 21 621 3 380 2 177
Kis- és középvállalkozások 
fejlesztése 4 992 32 326 5 058 17 142
Kutatás-fejlesztés, Innováció 609 28 742 2 992 994
Információs társadalom- és 
gazdaságfejlesztés 208 17 269 1 387 1 145

 
Forrás:GKM 
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11.a. sz. táblázat 
 

Beérkezett kis- és középvállalkozói pályázatok megoszlása az Operatív Programok 
között 

 

Beérkezett  Irányító Hatóság által támogatott 

 

db arány db Arány Mrd Ft Arány 

Terem

-tett 

munka

helyek 

száma 

(vállalt 

db) 

Gazdasági Versenyképességi 
Operatív Program (GVOP) 7 882 74% 4378 71% 40,4 49% 22 610

Humánerőforrás fejlesztési 
Operatív Program (HEFOP) 108 1% 70 1% 0,6 1% 401

Környezetvédelmi és 
Infrastruktúra Operatív Program 
(KIOP) 

24 0% 6 0% 0,9 1% 7

Agrár- és Vidékfejlesztési 
Operatív Program (AVOP) 2 604 24% 1678 27% 38,8 47% 1 600

Regionális Fejlesztési Operatív 
Program (ROP) 122 1% 20 0% 1,7 2% 168

Összesen 10 740 100% 6152 100% 82,4 100% 24 786
Forrás: NFH EU PIK  (Megjegyzés: A táblázat a GVOP és HEFOP esetében a 2004. évi pályázati kiírásokra 

beérkezett valamennyi, míg az AVOP, KIOP, ROP esetében a 2004. december 31-ig beérkezett pályázatok 

adatait tartalmazza. A kifizetésnél csak a 2004. december 31-ig megtörtént kifizetések kerültek feltüntetésre.)  

11.b. sz. táblázat 
 

Beérkezett pályázatok megoszlása a pályázók köre szerint Nemzeti Fejlesztési Terv 
konstrukcióinál 

2004-ben  
 

Beérkezett Irányító Hatóság által támogatott  
Teremtett 

munkahelyek 
száma Vállalkozási 

kategória 
db arány db Arány Mrd Ft Arány vállalt 

db Arány 

Mikrovállalkozás 5877 36% 3268 39% 33,1 11% 9 165 32% 
Kisvállalkozás 3132 19% 1883 23% 22,7 8% 9 294 32% 
Középvállalkozás 1737 11% 1002 12% 26,6 9% 6 327 22% 
Egyéb 5387 34% 2211 26% 215,2 72% 3 962 14% 
Összesen 16133 100% 8364 100% 297,6 100% 28 748 100% 
Forrás: NFH EU PIK 
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12. sz. táblázat 

 
A Regionális Fejlesztés Operatív Program közvetlen foglalkoztatás-bővítő hatása  

 
 

INTÉZKEDÉS NEVE INDIKÁTOR NEVE INDIKÁTOR ÉRTÉKE 

1.1. Turisztikai vonzerők 
fejlesztése:  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 50-200 

  
A támogatás hatására létrejött 
munkahelyek száma a 4 fejletlenebb 
régióban 30-140 

1.2. Turisztikai fogadóképesség 
javítása:  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 1200-1800 

  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 
a 4 fejletlenebb régióban 700-1300 

2.2. Városi területek 
rehabilitációja:  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 350-500 

  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 
a 4 fejletlenebb régióban 200-350 

2.3. Óvodai és alapfokú nevelési-
oktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése: 

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 150-250 

  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 
a 4 fejletlenebb régióban 120-200 

3.2. A helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések támogatása: 

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 1000-1500 

  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyek száma 
a 4 fejletlenebb régióban 700-1200 

  

A támogatás hatására 
létrejött munkahelyeken a 
roma származású 
foglalkoztatottak száma: 100-150 

 
Forrás: Magyar Területfejlesztési és Regionális Hivatal 
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13. sz. táblázat 

 
A kiváltott alkalmi munkavállalói könyvek száma  

 
 
 

Eladott bélyegek Kiváltott AM 
könyvek Eladott bélyegek Kiváltott AM 

könyvek  
db Előző év= 100% 

2001.I-XII. hó 193.452 32.150   
2002.I-XII. hó 287.479 39.166 148,6% 121,8% 
2003.I-XII. hó 489.889 80.724 170,4% 206,1% 
2004.I-XII. hó 773.517 131.320 157,9% 162,7% 
2005.I-VIII. hó 863.485 185.216 182,7% 186,8% 

 
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal 
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1.a. sz. ábra 

A 15-74 éves népesség aktivitásának változása 1998 és 2005 II. negyedév között, ezer fő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.b. sz. ábra 

A 15-74 éves népesség aktivitásának változása évenként, ezer fő 
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2. sz. ábra 

A nem-foglalkoztatott 15-64 éves népesség számának változása, ezer fő 

 

 
 

3. sz. ábra 
Munkaerő-piaci mutatók az EU tagállamokban 2004-ben 
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4. sz. ábra 
A GDP, bérek és a foglalkoztatás alakulása 
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5. sz. ábra 
A népesség száma a különböző forgatókönyvekben, 1995–2050 
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6. sz. ábra 
A GDP, a fogyasztás és a beruházás, 1989-2020 
(1989 = 100) 
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7. sz. ábra 
 

Foglalkoztatotti létszámváltozás-előrejelzés megyénként a felmérés szerint 

2005 és 2006 júliusa közötti %-os változás 
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8. sz. ábra 

 
JELMAGYARÁZAT: AB - Mezőgazdaság, vad-, erdő-halgazdálkodás; C – Bányászat; D – Feldolgozóipar; E - 
Villamosenergia, gáz- gőz-, vízellátás; F – Építőipar; G - Kereskedelem, javítás; H - Szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás; I - Szállítás, raktározás, posta, távközlés; J- Pénzügyi közvetítés; K- Ingatlanügyletek, gazdasági 
szolgáltatások; L- Közigazgatás, társadalombiztosítás; M – Oktatás; N - Egészségügy, szociális ellátás; O -Egyéb 
szolgáltatás.  
 

9. sz. ábra 
Az ismert létszámnövelési és elbocsátási szándékok alakulásának egyenlege havonta, fő 
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10. ábra 
 

Tanulók létszáma a középfokú képzésben 2004/2005. 
tanévben

Szakközépiskola; 
290139

Speciális szakiskola; 
8369

Szakiskola; 126908

Gimnázium; 238850

 
 

11. ábra 

Érettségizettek és szakmai képzettséget szerzett tanulók száma a 
nappali és felnőttoktatásban
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12. ábra 
 

Tanulószerződések számának alakulása 1997-2004 között
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1. sz. melléklet 

 
A munkaerő területi mobilitása és a mobilitást támogató politikák Magyarországon 

A magyarországi munkaerőpiacon az elmúlt 15 évben jelentős változások mentek végbe. A 
80-as, 90-es évek fordulóján másfél millió munkahely szűnt meg, jelentősen átalakult a 
gazdaság ágazati szerkezete. Ezek a változások alapvetően átrendezték az egyes térségek 
munkaerőpiaci helyzetét. A korábban fejlett ipari körzetek nagy részében válsággócok 
alakultak ki, növekedtek a térségi különbségek. 
 
A regionális adatok önmagukban nem érzékeltetik a megyék, kistérségek, településtípusok 
között kialakult egyenlőtlenségek valóságos méreteit. Az ország relatíve magas 
foglalkoztatottsági szinttel jellemezhető, viszonylag fejlett és urbanizált területekre, illetve 
alacsony foglalkoztatottsággal és magas munkanélküliséggel bíró kistérségekre oszlik, a 
kistérségek közötti munkaerő-piaci különbségek a régiók szintjénél mért különbségeknél 
nagyságrendekkel nagyobbak.  
 
Az új munkahelyek döntő többségét létrehozó befektetéseket erős területi koncentráció 
jellemzi, elsősorban a központi és a nyugat-dunántúli régiókba, azokon belül is Budapestre és 
a Budapest-Bécs, Budapest–Graz tengely mentén elterülő urbanizált térségekre irányulnak. A 
kis- és középvállalatok nagy hányada lakossági igényeket elégít ki, szolgáltatásokat nyújt, 
illetve más vállalkozások számára végez bedolgozói, alvállalkozói munkákat. Ezért többségük 
ugyancsak a fejlett gazdaságú, valamint az idegenforgalomban jelentős szerepet játszó 
térségekben, a városokban működik. A szolgáltatási szektorba tartozó munkahelyek területi 
eloszlása egyenletesebb, mint az ipariaké. Sok kistelepülésen már csak a költségvetési 
szférához tartozó intézmények jelentenek helyi foglalkoztatási lehetőséget. 
 

A térségi különbségek növekedése miatt egyre nagyobb jelentősége van a térbeli 
mobilitásnak, ugyanakkor megszervezésének gazdálkodói feltételei sok tekintetben 
kedvezőtlenebbé váltak. A nagy létszámot foglalkoztató ipari üzemek megszűntek, a 
korábbinál jóval tagoltabb vállalati szerkezet alakult ki, a jóléti szolgáltatások költségei 
megemelkedtek, és az adott vállalati méretek miatt sincs lehetőség hatékonyan 
működtetésükre. A munkásszállók megszűntek, a cégeknek az az érdeke, hogy minimalizálják 
költségeiket, köztük a bejárás térítésével kapcsolatos költségeiket is. A térbeli mobilitás ennek 
ellenére nem csökkent, a magyar foglalkoztatottak mobilabbak lettek. 
 

I. A magyar népesség térbeli mozgása 1990 és 2001 között 

1. 1990 után növekedett az ingázók aránya 
 

A népszámlálás szerint 1990 és 2001 között a lakóhelyük településén dolgozók száma közel 
25%-kal esett vissza, míg a naponta ingázóké csupán 4 százalékkal. 1990-ben 25%, 2001-ben 
már 30% az  ingázók aránya. Részesedésük a foglalkoztatottak között - a mezőgazdaság 
kivételével - valamennyi ágazatban emelkedett, legerőteljesebben az ipari, építőipari 
tevékenységekben. A mező- és erdőgazdálkodásban csökkent az ingázók száma, de így is 
22%. (2. táblázat) 
 

Az egyes térségek ágazati-foglalkoztatási szerkezete összefüggést mutat az ingázás földrajzi 
kiterjedtségével. Minél jelentősebb a fejlődő, húzó iparágak jelenléte egy térségben, a 
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hagyományos ágazatok vállalkozásai annál távolabbról kényszerülnek beszerezni a fizikai 
munkaerőt. Vagyis minél nagyobb arányt képviselnek egy térségben a „felszálló” iparágak, 
annál több munkatársat toboroznak, szívnak el a közelebb eső területekről és így „nem marad 
helyi” munkaerő a többi iparágakra. Jól látható ez, például a Nyugat-Magyarországi és Kelet-
Magyarországi ruházati és bőripar, de még valamelyest a textil ipar esetében is. Kelet-
Magyarországon közelebbi, Nyugat-Magyarországon távolabbi munkaerőre építenek. 
 
A munkahelyek egy-egy kistérségi központban, a térség kis és nagy városaiban 
koncentrálódtak, a községekben pedig leépültek a mezőgazdasági szövetkezetek és ipari, 
építőipari, ruházati ipari melléküzemágai, s helyettük alig települtek új foglalkoztatók. Ezért 
természetessé vált a bejárás. Azokban a megyékben, ahol a foglalkoztatottak száma kevésbé 
csökkent, ott egyáltalán nem mérséklődött a napi ingázók száma, sőt a kedvezőbb helyzetű 
(nyugat-magyarországi) megyékben még növekedett is. (4. sz. táblázat) A hátrányosabb 
régiókat ugyanakkor a napi ingázás lehetőségeinek hiánya is sújtja. Az okok többfélék (ld. II. 
fejezet). 
 
Az ingázók arányának növekedését a szuburbanizáció is magyarázza: az utóbbi években a 
nagyvárosokból igen sokan költöztek ki a környező településekre, zömében stabil anyagi 
helyzetű családok. Nekik általában ott, abban a városban van a munkahelyük, ahol korábban 
laktak, következésképpen bejáró dolgozóként járnak nap, mint nap munkába. 
 
Mindezekből következik, hogy megváltozott az ingázók összetétele. Leginkább fiatalok, 30 év 
alattiak, főként családi kötöttségek nélkül, ők jóval mozgékonyabbak a többi korosztálynál. Az 
ingázók többsége férfi (60-65%), De az utóbbi években növekedett a női ingázók száma is.A 
népszámlálási  adatok szerint 1990-ben 400657, 2001-ben 408770 nő ingázott, a nem egészen 
9 ezer főnyi (kb. 2 százalékos) létszámnövekedés nem minősíthető jelentősnek. Megváltozott 
tehát iskolai végzettség, foglalkozás szerinti összetételük. Míg korábban (1980-ban) az 
ingázók között többségben voltak a fizikai foglalkozású, legfeljebb 8 általánossal rendelkező 
munkások, s elenyésző a magasabb iskolai végzettségűek aránya, addig mára megnőtt a 
szellemi foglalkozású, közép- és felsőfokú végzettségű ingázók száma és részaránya. (1. 
táblázat) 
 
A jellemző ingázási távolság 10-30 kilométer. 

Az ingázók közlekedés ideje szerinti megoszlása meglepően állandónak bizonyult az elmúlt 
évek alatt, sőt a 90 percnél hosszabb ideig közlekedők aránya csökkent. Száz ingázó közül 
csupán  17 jut el félórán belül a munkahelyére. 35 százalékuknak fél óránál többet, de 
legfeljebb egy órát, 12 százalékuknak 60-90 percet kell szánnia a munkába járásra. Közel 
egyharmaduk azonban másfél óránál többet kénytelen utazással tölteni. (5.b) sz. táblázat) 
 
A napi ingázók speciális rétegét képezik azok a szlovákiai munkavállalók, akik az EU-
csatlakozást követően tömegesen járnak át egyénileg, vagy a munkáltató által szervezett 
munkásszállítás keretében hazánkba dolgozni. Számukról azonban nincsenek pontos adataink. 
Az ingázási irányok egyértelműen a magasabb munkanélküliségi rátájú településekről, az 
alacsonyabb munkanélküliségi rátájú települések felé mutatnak, főként a megyeközpontok, 
illetve városok, nagyobb települések vonzzák az embereket. Ugyanakkor a korábbinál 
jelentősebb a községek közötti ingázás is. Az alföldi megyék  községeiben lakó 
foglalkoztatottak közül viszonylag  sokan dolgoznak lakóhelyük településén (Bács-Kiskun: 
61%, Békés: 60%, Hajdú-Bihar: 56%, Csongrád 55%). Ugyanennek a jelenségnek a másik 
oldala, hogy például Fejér, Vas és Zala megye falvaiban a legkisebb, egyharmad körüli a 
helyben dolgozók aránya. (Győr-Moson-Sopron: 35%, Pest: 36%, Fejér: 34,2%, Zala: 34%, 
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Vas: 32,1%) Egy-egy falu lakói gazdasági esélyének sokkal inkább jelzője az, hogy az adott 
faluból napi ingázással könnyen elérhető körben mennyire vannak kereseti lehetőségek, mint, 
hogy milyen lehetőségek vannak az adott falun belül. 
 
Az aprófalvas településszerkezetű Baranya, Heves, Borsod-Abaúj-Zemlén, Nógrád, Veszprém 
és Zala megyében a saját falujában dolgozó bő egyharmad mellett sokan jönnek dolgozni a 
szomszéd településekről, a falvakban foglalkoztatottak 31-48%-a naponta bejáró. Ez a 
jelenség - a részben megmaradt falusi ipari munkahelyeken kívül - azzal is magyarázható, 
hogy az aprófalvas vidékeken kisebb falucsoportok hagyományosan is egy munkaerő-piaci 
körzetet jelentenek, ahol régebben is természetes volt munkát vállalni a szomszédos faluban. 
Ezt erősíti egy új, egyre markánsabb folyamat, a kis falvak elkülönülése aszerint, hogy milyen 
társadalmi karakterű emberek választják az adott települést lakóhelyül. Így még a szűk helyi 
munkaerőpiac kereslete sem elégíthető ki az adott falu lakóiból, és egyre jelentősebb 
csoportok nem is keresik lakóhelyükön foglalkozásukat. 
 
 
2. Alacsony a lakóhelyüket változtatók, a vándorlók aránya 
 
A belföldi lakóhely változtatás évente 400 ezer körül van, az 1000 lakosra jutó vándorlás 43 
(6. sz. táblázat). Ez 4%-os mobilitási rátát jelent, amely európai összehasonlításban alacsony. 
Nagysága nem mutat erős ingadozásokat, nem köthető gazdasági és társadalmi változásokhoz. 
Ezt támasztja alá az is, hogy a változásnak csak kisebb része jelenti a régió elhagyását, vagyis 
egy új gazdasági feltétel keresését. Az állandó vándorlások ennek valamivel több mint felét 
teszik ki. 
 
Az ideiglenes lakóhely változtatások belső szerkezetét alig ismerjük. Az érintettek 
összetételéből lehet arra következtetni, hogy jelentős részben a diákok mozgásáról van szó, a 
munkavállalási célú, átmeneti migráció meglehetősen alacsony. 
 
A vándorlás iránya követi a gazdaság fejlődését (illetve a nagyvárosi agglomerálódást). 
Szabolcsban és Borsodban volt a legjelentősebb az elvándorlás, és bár kisebb mértékben, de 
megfigyelhető más keleti megyékben is. Hasonló folyamat zajlik Dél-Dunántúlon is. 
Dunántúl északi részén vegyes a kép. Bár a gazdasági helyzet ott jóval kedvezőbb, mint az 
ország más részein, ez gyakran (Vasban, Fejérben) csak néhány nagyobb város 
szolgáltatásához és iparához kötődik, míg a régió számos más településeinek életfeltételei 
kedvezőtlenek, a közeli munkahelyeket is nehéz elérni. 
 
Az eláramlás nagyságrendje azonban nem túl jelentős, és bár a fejletlenebb régiók vándorlási 
vesztesége számottevőnek mondható, azt túlkompenzálta, hogy az érintett megyékben jóval 
magasabb a születések száma, mint a gazdaságilag erősebb térségekben. A fejletlenebb 
térségek felé induló autópályák mentén is megfigyelhető a kedvező vándorlási mérleg. 
 
Érzékelhető különbségek mutathatók ki a települések típusa szerint. A 90-es évek jelentős 
változást hoztak a költözködések irányát tekintve. Budapest a legnagyobb lakónépesség-
vesztes, míg agglomerációja kistelepüléseinek népessége jelentősen növekedett, a 
kiköltözködések miatt. Hasonló folyamat tapasztalható a megyeszékhelyek esetében is. 
Növekedett még néhány kedvező helyzetű, nagyobb város népessége is a beáramlás miatt, 
míg a közepes méretű városok veszítettek népességükből. A korábbi időszakra jellemző, 
faluról városba irányuló költözéseket a 90-es évek második felében felváltották a kisebb 
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településekre irányulók. A vándorlások nagy része a környező települések között, az egyes 
megyéken belül történik. 
 
Mindez erős szuburbanizációs és dezurbanizációs folyamatokra utal, és több, ellentétes 
gyökerű folyamat egymást erősítő hatását jelzi. Valószínűsíthető, hogy a lakóhely 
változtatások nem csökkentik a területi egyenlőtlenségeket, sem a munkaerőpiac térségi 
feszültségeit. A költözködők tehetősebb része a kellemesebb lakókörnyezet érdekében vállalja 
a napi ingázást. A költözők aránya különösen a fiatal felnőttek, az iskolázottak és a 
családalapítás előtt állók között magas, ők a városok irányába (mellé) vándorolnak. Ez 
hozzájárul az aprófalvak elöregedéséhez. Ellentétes irányú mozgások is tapasztalhatók. Sok 
szegény költözik (vissza) családjához, vagy olyan vidékekre, ahol igen alacsonyak a lakhatási 
költségek, leértékelődtek az ingatlanok, nagyrészt éppen azért, mert nincs munkahely a 
közelben. Ez a folyamat hozzájárul a (roma) szegregáció felerősödéséhez is, amit tovább 
fokozhat a földrajzi mobilitás cirkuláris jellege7. A faluból városba, városból a fővárosba 
irányuló áramlás mellett jelentős a községek közötti költözés is. 2003-ban a községekből 
elvándorlók 43%-a községbe költözött, míg az összes vándorlás - elvándorlás, ideiglenes 
vándorlás, és visszavándorlás együtt – 36%-a községek között bonyolódott. A cirkuláris 
áramlás cserélődéssel jár, az egyes községek lakossága így „fölfelé” vagy „lefelé” 
nivellálódik, s a változás jellegét alapvetően meghatározza a település gazdaságföldrajzi 
környezete, az adott kistérség együttes foglalkoztatási lehetőségei. 
 

II. A munkaerő földrajzi mobilitását meghatározó tényezők 

A munkaerő mozgását számos tényező befolyásolja. Ezek közül meghatározók az 
elhelyezkedési lehetőségek közötti különbségek. Emellett jelentős hatása lehet a bérek 
regionális eltéréseinek, a lakásszerzési-cserélési lehetőségeknek, a közlekedési feltételeknek 
és az ezeket ösztönző-támogató rendszereknek. 
 
1. Az elhelyezkedési lehetőségek területi különbségeinek hatása a mobilitásra 
 
A népszámlálási adatok alapján elmondható, a foglalkoztatás térségi különbségeinek 
ellentmondásos hatása van a népesség mobilitására. Az állandó, költözködéssel együtt járó 
vándorlás követi a térségek helyzetét: a kevésbé fejlettből a fejlettebbek felé tart. Ez a mozgás 
a rendszerváltozást követően azonban csökkent (sem a béralakulás, sem a lakáspolitika nem 
támogatta), ugyanakkor jelentősen növekedett a napi ingázás, a munkaerő-piaci 
alkalmazkodás általános eszközévé vált azokban a régiókban, ahol egyébként van 
munkalehetőség, de az gyakran csak jelentősebb utazással érhető el. Nyugat- és Közép-
Dunántúlon, Budapesten nagymértékben növekedett a napi ingázók száma. 
 
A legkedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű térségeket azonban a napi ingázás 
lehetőségeinek (az így elérhető munkahelyeknek) a hiánya is sújtja, a foglalkoztatottak 
számának általános csökkenése mellett. Szabolcsban és Borsodban a legrosszabbak a 
foglalkoztatási mutatók, és ezekben a megyékben  csökkent legjobban az ingázók létszáma is. 
(4. sz. táblázat) 
 
 
 

                                                 
7 Juhász Pál: Rurális problémák. Kézirat, 2005. 
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2. A bérek területi különbségei 
 
A keresetek regionális különbségei nem mondhatók jelentősnek. A 2004. évi bértarifa felvétel 
szerint a legmagasabb kereseteket (az átlagosnak 131%-át) Budapesten, a legalacsonyabbat 
(az átlagos 81%-át) Békés megyében fizetik (8. sz. táblázat), az áttelepülő vállalat tehát 
elvileg 75 ezer forintot takaríthatna meg munkavállalónként. Ehhez azonban meg kellene 
tartania a fővárosban elért termelékenység szintjét. Erre az ország rosszabb munkaerőpiaci 
helyzetű térségeiben gyakorlatilag nincs lehetősége, mint ahogy az sem lenne reális 
feltételezés, hogy 75 ezer forinttal alacsonyabb átlagkeresetért hasonló képzettséggel, 
gyakorlattal, tudással rendelkező munkavállalókat találhatna. Az ország kevésbé fejlett régiói 
között minimális mértékűek a kereseti különbségek. 
 
Kutatói becslések szerint8 a főváros bérelőnye - a termelékenységi és képzettségi 
különbségeket is számításba véve - viszonylag mérsékelt, a településtípusok közötti 
bérkülönbségek - Budapestet leszámítva - pedig gyakorlatilag megszűntek. Az ország régiói 
között ugyanis tetemes termelékenységkülönbségek mutatkoznak, és ezek összefügghetnek az 
ott élők iskolázottságával, vagy olyan, a statisztikai adatfelvételekkel aligha megfogható 
különbségekkel, amelyek az eltérő nyelvtudásból, műszaki felkészültségből, munkakultúrából 
fakadnak.  
 
Ugyancsak nem jelentősek az ágazatok közötti regionális különbségek. A költségvetési 
szférában éppenséggel - a közalkalmazotti és köztisztviselői bérmeghatározás törvényben 
előírt módja miatt - minimálisak a differenciák. Budapest bérelőnye mondható itt is 
számottevőnek, a fővárosban működő központi közigazgatás, a nagy egészségügyi és 
(felső)oktatási intézmények miatt. A relatíve alacsony területi bérkülönbségekben 
természetesen szerepet játszik, hogy az ország kedvezőtlenebb helyzetű régióiban az alacsony 
színvonalú foglalkoztatáson belül relatíve nagyobb a közszférában foglalkoztatottak aránya. 
 
A bérkülönbségek gyakorlatilag hasonló nagyságrendűek, mint a 90-es évek elején voltak. 
1992-ben és 2004-ben is 55%-kal voltak magasabbak a fővári átlagkeresetek a legrosszabb 
megye átlagánál (1992-ben Nógrád, 2004-ben Békés). Az ezredfordulóig enyhén növekedett, 
majd 2001. után csökkent a fejlettebb régiók bérelőnye, elsősorban a minimálbérek 
emelésének hatására. A nettó keresetekben a kiegyenlítődés még ennél is nagyobb lehetett az 
alacsony keresetek adótartalmának csökkenése miatt. 
 
Mindez azt jelenti, hogy az elérhető bérek közötti különbségek valószínűleg csak kis hatást 
gyakorolhatnak a mobilitásra. Önmagában költözködéssel, vagy rendszeres ingázással nem 
lehet ma Magyarországon általában olyan bérnövekedést elérni, amely kompenzálhatná a 
tranzakciós költségeket, a kockázatokat, a megélhetési terhek megnövekedését. A néhány 
százalékos várható kereseti különbségeknél többet számíthatnak az elhelyezkedési 
lehetőségek eltérései. 
 
 
3. A lakásárak, és a költözködés költségeinek, kockázatának hatása a mobilitásra 

 
A magyar lakásmobilitás foka alacsony, a lakásállomány szerkezete, a lakáspiac rugalmassága 
általában nem segíti, inkább korlátozza a munkaerő területi mobilitását, ronthatja a 
munkanélküliség csökkentésére irányuló programok hatékonyságát. 
                                                 
8 Köllő János: Regionális kereseti és bérköltség-különbségek, in: Munkaerőpiaci Tükör 2003. szerk. Fazekas 
Károly 
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A lakások 96 %-a magántulajdonban van, a bérlakások és a bérlakás–építés aránya igen 
alacsony. 4% az önkormányzati bérlakások aránya és mindössze a lakások 2,5%-ában laknak 
olyan bérlők, akik magántulajdonostól piaci áron bérlik a lakást. Ezeken az arányokon 
változtatni igen nagy – zömmel állami – ráfordításokkal lehetne változtatni (miközben 
jelenleg inkább tapasztalható túltermelés, mint hiány a lakásépítésben). Érdemes figyelembe 
venni azt is, hogy a KSH megkérdezése9 alapján a lakás tulajdonlás, mint az átörökíthető 
vagyon egy formája ma fontos és elsődleges a háztartások számára. A költözni vágyóknak 
csak 23%-a tartja elképzelhetőnek, hogy lakást béreljen, feltéve, hogy lakbértámogatást kap. 
De még ennek a 23%-nak is több mint fele csak addig bérelne lakást, amíg nincs lehetősége 
saját tulajdon vásárlására. 
 
Jelentősen nőtt az átlagos lakásár, 1999-ben egy átlagos háztartás 3,7, 2003-ban már 6,1 évi 
teljes jövedelmére volt szükség egy lakás megvásárlásához. Az átlagos négyzetméterár pedig 
51 ezerről 121 ezer forintra emelkedett. A lakásár/jövedelem mutató értéke nemzetközi 
viszonylatban magas, a nyugat-európai országokban 2-3,5 között szokott ingadozni. Ez – a 
viszonylag jelentős egyéb kockázatokat figyelembe véve – erősen megnehezíti a lakáscserére 
vonatkozó döntéseket. A magas ár önmagában is befolyásolhatja a mobilitást (bár a 
kedvezőtlen hatásokat ellensúlyozhatják a megfelelő hitelkonstrukciók és támogatások, 
miközben jelentős árfelhajtó szerepük is lehet). 

 
A területi mozgást korlátozza, hogy számottevően nőttek a lakásárak regionális különbségei. 
(9. sz. táblázat). Közép-Magyarország régióban az egy m2-re jutó árszínvonal 1999-ben 45, 
jelenleg 58%-kal haladja meg az országos átlagot és 131, illetve 163%-kal a legalacsonyabb, 
észak-magyarországi árakat. A területi különbségek növekedése településkategóriák szintjén 
is kimutatható. 1999 óta a községi árak átlaga kétszeresére, a budapestieké több mint két és 
félszeresére nőtt. Az átlagosnál magasabb még az agglomerációs települések és 
megyeszékhelyek lakásárainak emelkedése is. A nagyvárosokban továbbra is a lakótelepi 
épületek árai a legalacsonyabbak. A községekben és a legelmaradottabb térségekben ugyan 
könnyebb lakáshoz jutni, de ezért kisebb munkalehetőségekkel kell fizetni. 
 
Az árak növekedését a hitelek és egyéb támogatások jelentős emelkedése kísérte. Ez 
elsősorban a jobb helyzetűeknél és a prosperáló régiókban generált többlet-keresletet. A 
magyar lakáspolitika iránya ily módon erősíti az egyébként érvényesülő trendeket, éppen 
azokat a fiatal, képzettebb csoportokat részesíti előnyben, akik egyébként is mobilabbak. A 
hátrányosabb munkaerő-piaci körülményei közül esetleg költözéssel kitörni szándékozó, 
alacsonyabb jövedelmű családok kevésbé tudnak élni a lehetőségekkel, hozzájuk csak nagyon 
korlátozottan jutottak el a tulajdonszerzést segítő támogatások. Ez nem csupán a hitelekre 
igaz, hiszen az – elsősorban az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezőket célzó – 
szociálpolitikai kedvezményeket, önkormányzati hiteleket és támogatásokat is a 
„tőkeerősebb” csoportok tudják igénybe venni. (Emellett persze az is tény, hogy a 
hátrányosabb helyzetű családok számára  jóval kevesebb olyan munkahelykínálat is adódik, 
amely miatt egyáltalán érdemes megfontolni a költözködés lehetőségét.) 

 
A területi mobilitás korlátait kompenzálhatná egy hatékony bérlakásszektor. Kérdés azonban, 
hogy ez megteremthető-e önmagában az önkormányzati bérlakásépítések ösztönzésével, 
támogatásával. Az önkormányzatok ugyanis a bérlakás-kiutalásokat és a helyi támogatások 
kiosztását általában többéves helyben lakáshoz, vagy helyi munkavállaláshoz kötik. 

                                                 
9 Lakásviszonyok, 1999-2003. (Előzetes adatok), Budapest, 2004. 
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Ugyancsak a helyben lakásban tesznek érdekeltté – szociális funkciójukat természetesen nem 
megkérdőjelezve - a lakáshoz kötődő szociális támogatások: a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságkezelési szolgáltatás. 

 
Nehezíti a költözési döntéseket a lakás- és ingatlanpiaci piaci információk elégtelensége, a 
lakáspolitika bizonytalanságai (a tulajdoni lapokkal kapcsolatos problémák, árinformációk 
hiánya, értékesítés átfutási ideje, stb.). Valószínűleg sokan adják bérbe lakásukat, de 
minthogy meghatározó részük bejelentés nélkül történik, nem sokat tudunk róla. 
Szabályozatlan a bérlakáspiac, bérlő és bérbeadó is kiszolgáltatottnak érezheti magát. A 
magánbérlakás szektorban a mozgás nagyon nagy, ami sokkal inkább összefügg a bérlő-
bérbeadó viszony rendezetlenségével, mint egy egészséges mobilitással. Egy budapesti 
albérleteket vizsgáló kutatás 30-40%-ra becsülte azoknak a bérbeadóknak a számát, akik nem 
járultak hozzá a bérlők bejelentkezéséhez.10 
Hiányoznak az átmeneti lakhatási lehetőségek (munkásszállások). A munkavállalási célú 
szálláskeresés és a költözés kockázata alapvetően a munkavállalókat terheli. 
 

A rendszerváltás előtt jelentős szerepe volt a munkásszállásoknak, amelyek a cégek 
átalakulásával megszűntek. Nincs információnk arról, ma hány cég tart fenn munkásszállást, 
hányan laknak ilyen ideiglenes otthonokban. Az átmeneti szállások (munkásszállások) 
fenntartása jelentős költségterhet jelent, ezért a munkáltatók többsége nem, vagy csak 
korlátozott számban biztosítja azt dolgozóinak. Leginkább a külföldről hozott munkások 
esetében a mezőgazdasági idénymunka idejére, vagy építőipari vállalkozások vidéki 
munkavégzése esetén fordul elő. 
 

A lakásszerzés támogatása 

a) Állami támogatások 

Az állami támogatások elsősorban a lakások vásárlását segítik elő (2005-ben összesen 225 
milliárd forinttal): 
− kamattámogatással, 
− állami garanciavállalással a közszolgálatban dolgozók – köztisztviselők és 

közalkalmazottak – részére, a fiatalok lakáshiteléhez (Fészekrakó program része),  
− lakásépítési kedvezménnyel (szociálpolitikai támogatással), 
− otthonteremtési kedvezménnyel (un. „félszocpollal”, amely a már gyermekeiket nevelő 

fiatalok használt lakás vásárlásánál biztosítja a szociálpolitikai kedvezmény felét, 
Fészekrakó program része), 

− személyi jövedelemadó kedvezménnyel a lakáscélú hitelek törlesztése után. 

A lakbértámogatási konstrukciók alapvetően szociális célúak (2005-ben összesen 3,4 milliárd 
forintos kiadással számol a költségvetés): 
− lakbértámogatást kaphatnak a rászorultak (alacsony jövedelmű családok), 
− az önkormányzatoknak lakásaikat legalább 5 évre bérbeadó tulajdonosoknak nem kell a 

bérleti díj után adót fizetniük. 

Az önkormányzat is nyújthat lakáscélú támogatást, amelynek feltételeit rendeletében 
határozza meg, lakásfenntartási támogatást (normatív és mérlegelési alapon), adósságkezelési 
szolgáltatást. 

                                                 
10 Hegedűs József: A lakáspiac hatása a települések közötti lakásmobilitásra a 90-es években, in: Munkaerő-piaci 
Tükör 2003. szerk. Fazekas Károly 
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b) Munkáltatói támogatás 

A munkáltató kamatmentes és nem kamatmentes kölcsönt, vagy vissza nem fizetendő 
támogatást nyújthat dolgozója számára, bármely lakáscélra, a munkáltató szabályzatában, 
illetve a kollektív szerződésben meghatározott, továbbá a kölcsönszerződésben kikötött 
feltételekkel. A munkáltató által nyújtott vissza nem térítendő támogatás mentes a személyi 
jövedelemadó alól (5 évenként legfeljebb 750 ezer forintig). 

 
c) Munkaerőpiaci Alap 

A munkaerő földrajzi mobilitását segíti a Munkaerőpiaci Alapból fizethető un. lakhatási 
támogatás. Ezt a nyilvántartott munkanélküli foglalkoztatását vállaló munkáltató igényelheti 
egy évig, aki hozzájárul munkavállalója lakásbérletének, albérletének, fizetővendég-
szolgálatának, munkásszállójának díjához. A támogatást azonban alig veszik igénybe (2004-
ben mindössze 19 fő!), mértéke meglehetősen alacsony. 
 
 
4. A közlekedési helyzet és a mobilitás 
 
A közlekedési feltételek - a közlekedési kapcsolatok, közlekedésszervezés, árak és 
támogatások - jelentősen befolyásolják az ingázást. A 2001. évi népszámlálás adatai szerint a 
foglalkoztatottaknak mindössze 6%-ának nem szükséges a munkavégzéshez közlekednie. 
 
Jelentősen átalakult a közlekedés módja. Az ingázók egyharmada személygépkocsival jár, 
számuk  a két népszámlálás között több mint kétszeresére nőt. A népszámlálási  adatok szerint 
kizárólag személygépkocsival  közlekedett 1990-ben 121915, 2001-ben 338340 ingázó. 
Igénybe vett személygépkocsit az utazáshoz (kizárólag vagy más jármű mellett, az út egy 
részén) 1990-ben 141995, 2001-ben 371572 ingázó. Ebben szerepet játszott a 
személygépkocsik számának növekedése, a közlekedési feltételek és az ingázók 
összetételének változása is. A legtöbben azonban még mindig tömegközlekedési eszközzel 
jutnak el munkahelyükre: távolsági autóbusszal (2001-ben 40%), helyi autóbusszal (11%), 
vagy vonattal, HÉV-vel (13%). 
 
A GKM beszámolója szerint a települések 1/3-a rendelkezik vasúti kapcsolattal, 99,8%-a 
pedig helyközi autóbusz közlekedéssel. A gyakorlatilag teljes lefedettség mellett azonban nem 
tudjuk, milyen a járatsűrűség, elérhető-e a munkakezdés, meddig kell várni a hazafelé induló 
buszokra, stb. 
 
Jelentős programok indultak az úthálózat és a vasúti hálózat fejlesztésére, amelyek javíthatják 
az egyes régiók megközelíthetőségét. Az autópályáknak és autóutaknak komoly szerepe van a 
befektetésekben, és ezáltal az érintett térségek munkaerő-piaci helyzetének javításában, de – 
az ingázás természete, a matricák mellett is magas díjak, stb. miatt – a munkavállalók napi 
utazását jóval kevésbé befolyásolja11. Az elsőrendű utak hálózatának minősége és az általuk 
nyújtott szolgáltatás színvonala kielégíti az európai standardokat, de a – szempontunkból 
jóval fontosabb - 30 ezer km országos közút és a 130 ezer km önkormányzati helyi út 
állapota, minősége korlátozza a gazdasági fejlődést, a mobilitás lehetőségét. A munkaerő 
                                                 
11 A KSH „Az autópályák szerepe a regionális folyamatokban” (Tóth Géza, 2005) kiadványa szerint „.. a 
legtöbben … túlértékelik a hazai autópálya építések hatását, s úgy vélik, hogy azok közvetlenül maguk után 
vonják a gazdasági fejlődést. Többen olyan várakozással tekintenek az autópálya-beruházások elé, amelyek 
bizonnyal nem fognak teljesülni.” (5.oldal) 



 100

mobilitása szempontjából is jóval nagyobb a jelentősége az egyes települések 
elérhetőségének, mint a régiók közötti közlekedés megkönnyítésének.  
 
Egy, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés gazdasági hatásait vizsgáló kutatás12 alapján 
valószínűsíthető, hogy az autópálya építésnek közvetett foglalkoztatás-bővítő hatása van. 
Közvetlen bizonyítékok azonban nincsenek. Az M1-és és M7-es esetében a jobb helyzet már 
eleve adottság, ezt a fejlesztés felerősítette. Az M3-as és különösen az M5-ös esetében 
azonban a várakozások – még legalábbis – nem, illetve csak részben teljesültek. Az M5-ös 
mentén nem mutatható ki a fejlődés. Az M3-as mentén pedig csak egy szűkebb, belső sávban 
láthatók a gazdasági fellendülés jelei. Ez a sáv lehet, hogy fokozatosan szélesedik, de 
elképzelhető, hogy erre – pl. a rávezető utak rossz állapota miatt – nem kerülhet sor). 
 
A közlekedési költségek emelkedéséről nehéz átfogó információkhoz jutni. A háztartások 
kiadásai között a közlekedésre és hírközlésre fordított összegek aránya 17%-ot tett ki 2004-
ben. A közlekedési költségek a fogyasztói árakkal azonos, azt esetenként valamelyest 
meghaladó ütemben nőttek (2000 és 2003 között a fogyasztói árak 20, az autóbuszok és 
bérletek ára 23, a másodosztályú vonatjegyeké pedig 20%-kal emelkedett, a benziné 
nagyjából szinten maradt). 2005-ben a menetrend szerinti helyközi közlekedés tarifái a 
fogyasztói árindexet 1-1,5%-kal meghaladó mértékben növekednek. A helyközi közlekedés 
díjait a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminiszter állapítja meg, a helyi 
közlekedési díjakat pedig a települési önkormányzat képviselőtestülete, erről nem 
rendelkezünk adatokkal. Jelentős előrehaladást jelentett a hazai közlekedők számára is 
megfizethető, 2004. március 12-től egységes matricás rendszer bevezetése. 
 
Az alacsony jövedelmekhez képest magasak az ingázás költségei. Csak a képzettebb, jobb 
munkaerőpiaci pozícióval rendelkezők tudják megfizetni azt a magasabb jövedelmeikből, 
illetve a munkáltatók is elsősorban az ő támogatásukat vállalják5. (Volt) munkanélküliek 
körében végzett kutatások pedig azt mutatják, hogy közülük minden második munkához jutó 
ingázik. Szinte mindenki vállalja az ingázást, ha a munkáltató utazási költségtérítést ad, és 
mindössze 20-40%-uk vállalja térítés nélkül. A férfiak nagyobb távolságra hajlandóak utazni, 
mint a nők, és őket a munkáltató is nagyobb valószínűséggel támogatja.13 (Más, nagyvállalati 
munkaerő-toborzási tapasztalatok viszont arra utalnak, hogy a munkanélküliek nem 
hajlandóak ilyen nagy arányban az ingázásra, még akkor sem, ha a munkáltató megoldja 
szállításukat.) 
 
A tömegközlekedési viszonyok miatt (járatok hiánya, menetrend, járatsűrűség, csatlakozás 
problémái, stb.) vannak az országnak olyan települései, ahonnan megközelíthetetlenek, vagy 
csak igen nagy ráfordításokkal lennének megközelíthetőek a közeli munkahelyek. Kutatói 
számítások szerint nagyjából 1000-1200 (korábbi kutatás szerint „csupán” 50014) olyan falu – 
zömében kistelepülés – van ma az országban, ahol a közlekedési probléma aránytalanul nagy 
terhet ró a népességnek arra a részére, amely nem képes munkát találni magának saját 
lakóhelyén15. 
 

                                                 
12 Németh Nándor: A közlekedési infrastruktúra fejlesztésének közlekedési hatása, in: Köllő János szerk. A 
magyar foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt 
év tapasztalatai alapján, Kézirat 
13 Kertesi Gábor: Ingázás a falusi Magyarországon, Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. október (775–798. 
o.) 
14 Köllő János: A napi ingázás feltételei és a helyi munkanélküliség Magyarországon, Esély 199762. 
15 Bartus Tamás: Ingázás, in: Munkaerőpiaci Tükör 2003. szerk. Fazekas Károly 
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Számos vasútvonal és járat megszűnt. A 2004. decemberi menetrendváltozáskor a MÁV 
vonatok 10%-ának megszüntetésére került sor. Ez olyan vonatokat érintett, ahol a kapacitás 
kihasználtsága 20-30% alatt volt. A távolsági autóbuszok menetrendjeit a Volán társaságok 
ugyan az utazási igények felmérése és az érintett önkormányzatok által bejelentett utazási 
igények figyelembe vételével alakítják ki, de a szolgáltató gazdasági hátránnyal járó feladat 
ellátására korábban is csak korlátozottan volt kötelezhető, az Európai Uniós csatlakozásunkat 
követően pedig csak akkor, ha ellentételezik számukra a pénzügyi veszteségeket. Erre a GKM 
és a Volán társaságok közötti közszolgálati szerződésekben lehetőség van, de ezeket a 
lehetőségeket természetesen behatárolják az anyagi források. 
 
A foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű településeken a menetrend szerinti 
autóbuszjáratok, járatszámok bővítéséhez az állam egyrészt kiegészítő forrásokkal járulhat 
hozzá, másrészt a helyközi járatok közös (állami-önkormányzati) üzemeltetésével, amelynek 
finanszírozási háttere azonban – önkormányzati és szolgáltatói oldalon is csak részben 
biztosított. A fővároson és megyei jogú városokon kívüli települések 516 Ft/fő normatív 
támogatást kaptak 2005-ben először a helyi tömegközlekedési feladataik ellátásához, amely - 
a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásával ellentétben - nem kötött 
felhasználású normatíva. Ezt a települések általában költségvetési hiányaik betömésére 
használják fel, holott - helyi közlekedés hiányában - fordíthatnák a helyközi járatok 
veszteségeinek kompenzálására is, megakadályozva a járatmegszüntetéseket. 
 
A források szűkössége különösen a tömegközlekedésre leginkább rászorult, gazdaságilag 
elmaradott, aprófalvas térségekben okozhat problémát, ahol a Volán társaságok – 
keresztfinanszírozással is egyre nehezebben működtethető – járatai biztosítják a számos 
kistelepülés lakói számára az egyedüli közforgalmú lehetőséget, így a foglalkoztatást nyújtó 
település- és városközpontokba való eljutás lehetőségét is. 
 
A közlekedési támogatások 

a) Állami és munkáltató támogatások, adókedvezmények 

A munkáltatók egy csoportja, általában a nagyobb multinacionális cégek és építőipari 
vállalkozások csoportos munkásszállítást biztosítanak, ahol saját, vagy bérelt különjáratú 
buszokkal történik a személyszállítás. E forma pozitívan befolyásolja az ingázási kedvet, 
mivel a munkavállalók átszállás nélkül, célzottan jutnak el munkahelyükre, s a járatok a 
munkaidőhöz igazodnak.  

A hazai vállalkozások másik csoportja megtéríti a dolgozóknak a bejárási költség munkaadót 
terhelő részét a 78/1993. (V.12.) kormányrendeletnek megfelelően. Nem kevés azon 
vállalkozások – főleg kisvállalkozások – száma, amelyek nem képesek, vagy nem akarják 
megtéríteni a napi munkába járás rájuk eső költségeit. Sok potenciális munkaviszony-létesítés 
azért hiúsul meg, mert a munkáltató az utazás költségeihez – a jogszabályi előírások ellenére -
sem járul hozzá. A kiszolgáltatott helyzetben lévő vidéki munkavállaló így több esetben azt is 
felajánlja a munkaadónak, hogy nem tart igényt a jogszabályban rögzített utazásiköltség-
térítésre, csak hogy övé legyen az állás. 

A harmadik csoportba tartozók a naponta változó munkahelyen, főként az építőiparban és a 
szolgáltatásokban dolgozók, akik naponta ingáznak, vagy a munkáltató által biztosított, de a 
munkavállaló által vezetett gépjárművel, vagy a munkavállaló saját járművével. 
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b) Munkaerőpiaci Alap 

A munkaügyi központok megtéríthetik az utazási költségek egy részét, átvállalva ezzel a 
munkáltató kötelezettségeit, egy évre, ha hátrányos helyzetű személy foglalkoztatását 
vállalják. Ezt is viszonylag kevesen (2004-ben valamivel több mint 4000 fő után) vették 
igénybe, főként más támogatási formákkal (pl. foglalkoztatást bővítő bértámogatás, 
pályakezdők munkatapasztalat-szerzése stb.) együtt. Önmagában ez a támogatás valószínűleg 
nem elég hatékony, mint ahogy a másik, mobilitást elősegítő eszköz, a csoportos 
személyszállítás támogatása sem (a támogatással érintett létszám mindössze 1300 fő volt 
2004-ben).  
 
c) Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei 

A kedvezményrendszer alapvetően három szociális alapú jövedelemkiegészítő ellátás 
(személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás, közlekedési támogatás). 2004-ben 
mintegy 270 ezer fő közlekedési támogatására került sor, 5000 utalványt osztottak ki 
gépjármű vásárláshoz és 500 utalványt az átalakításhoz. Az ICSSZEM szerint ezek a 
támogatások érdemben nem befolyásolják a munkavállalást (értékelésük szerint azért, mert 
összegük alacsony). 

Vannak még egyéb, szociális, térségi tevékenységekhez kötött, vagy pályázatokon elnyerhető, 
a térbeli mozgást is támogató rendszerek, programok (ilyen pl. a falugondnoki hálózat). Ezek 
az „egyéb közlekedési támogatások” azonban nem láthatók együtt. 
 
 
5. Egyéb korlátok 
 
Az ingázás, elköltözés vállalása/nem vállalása természetesen sok más, az életmód, egyéb 
jövedelemszerzési lehetőségek, kötelezettségek, háttérintézmények függvénye. Jeleztük, hogy 
az önkormányzati kölcsönök, támogatások természetesen erősítik az adott településhez való 
kötődést. Gyengíthetik az ingázási hajlandóságot a helyhez kapcsolódó tevékenységek is és a 
segítő szolgáltatások hiánya. 
 
Az ingázást gyakran azért nem vállalják az érintettek, mert nem tudnák ellátni háztartási, 
házkörüli munkáikat, mert féltik - átmeneti előnyökért - feladni a helyben található, az elemi 
létfenntartást biztosító alkalmi munkalehetőségekre és ellátásokra épülő életstratégiájukat. A 
látható folyamatok alapján feltételezhetjük, hogy az elhelyezkedéssel - akár a segélyekhez 
képest - szerezhető többletjövedelem vonzását erősen lerontja, ha további nehézségeket kell 
az álláskeresőnek vállalnia. Ilyen akadály lehet az ingázás (tapasztalataink szerint sokszor 
még akkor is, ha a munkáltató vállalja a szállítást). 
 
A népszámlálás adatai szerint Magyarországon 2001-ben 200 ezren folytattak 
főfoglalkozásként mezőgazdasági tevékenységet. Több mint háromszor annyian, 670 ezren 
voltak azonban, akik kiegészítő tevékenységként végeznek mezőgazdasági munkát, és még 
többen, 880 ezren dolgoztak nem foglalkoztatottként a mezőgazdaságban, kertjükben. 800 
ezer családnak van kisegítő gazdasága. Feltételezhető, hogy mindez akadályozza a 
munkavállalást más térségben, a költözést és az ingázást. 
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Kisebb településen gondot jelent, hogy hiányosak a gondozási, háztartási szolgáltatások. Ezért 
a nők között jóval kevesebb is a naponta ingázó (a foglalkoztatottak 24%-a 2001-ben), mint a 
férfiak között (35%). 
 
 

* * * * * 
 
A munkavállalási célú mobilitás indítékaira, nagyságrendjére vonatkozóan nem lehet jól 
mérhető mutatókra, pontos információkra támaszkodni. A döntésekben sok a szubjektív, 
ismeretlen tényező, a megfigyelhető jelenségek többféleképpen értelmezhetők. Elsősorban 
becslésekre, feltételezésekre kellett szorítkoznunk, a tendenciákat is ennek megfelelő 
óvatossággal kell megállapítani. 
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1. sz. táblázat 
 
 

A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya fő demográfiai jellemzők szerint, 
a foglalkoztatottak %-ában 

 
 

 1980 1990 2001 

Nem 

Férfi 28,9 29,6 34,6 

Nő 17,7 19,9 24,2 

Összesen 24 25,3 29,9 

Családi állapot 

Nőtlen, hajadon 32,6 31,5 33,0 

Házas 22,5 24,3 29,5 

Özvegy 17,3 21,7 23,4 

Elvált 18,8 20,0 25,4 

Korcsoport (év) 

15–29 30,2 31,4 35,0 

30–39 21,3 23,9 31,6 

40–49 21,7 22,0 28,0 

50–59 21,1 23,5 23,9 

60–X 8,2 10,1 13,8 

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség 

Általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb 25,0 32,4 24,4 

Általános iskola 8. évfolyam 25,3 27,5 32,5 

Középiskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 31,6 31,5 36,9 

Középiskola érettségivel 19,0 20,1 26,6 

Egyetem, főiskola stb. 13,7 14,6 21,9 

 
Forrás: Népszámlálások 
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2. sz. táblázat 

 
 

A naponta ingázó foglalkoztatottak aránya nemzetgazdasági ágak szerint, 
1990-ben és 2001-ben 

 

 1990 2001 

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat 26,8 22,0 

Bányászat 50,1 53,4 

Feldolgozóipar 27,9 37,7 

Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 29,5 37,1 

Építőipar 35,0 55,8 

Kereskedelem, javítás 20,9 24,9 

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 22,0 23,8 

Szállítás, raktározás, posta, távközlés 32,4 38,5 

Pénzügyi tevékenység 14,5 24,8 

Ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás 15,2 22,6 

Közigazgatás, védelem, társadalombiztosítás 19,7 23,0 

Oktatás 12,6 16,1 

Egészségügyi, szociális ellátás 18,5 24,6 

Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 14,9 20,4 

Összesen 25,3 29,9 

 
 

Forrás: Népszámlálások 
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3. sz. táblázat 
 
 

A gazdasági fejlettség, foglalkoztatási arány és ingázók aránya a foglalkoztatottak 
között, megyénként, 

az országos átlag %-ában 
 
 

1 főre jutó GDP Foglalkoztatási 
arány* 

Ingázók aránya a 
foglalkoztatottak 

között**  

2003-ban 2001. évi népszámlálás alapján 

Budapest 207,9 112,9 29,1 

Bács-Kiskun megye 66,4 98,1 69,9 

Baranya megye 74,5 91,6 98,3 

Békés megye 60,7 89,4 75,6 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 62,8 80,1 110,0 

Csongrád megye 76,7 97,5 67,2 

Fejér megye 94,7 110,0 131,1 

Győr-Moson-Sopron megye 119,8 114,5 116,1 

Hajdú-Bihar megye 75,5 88,1 68,6 

Heves megye 73,4 95,2 140,8 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 65,9 91,0 88,6 

Komárom-Esztergom megye 105,1 106,9 144,5 

Nógrád megye 54,1 92,8 143,8 

Pest megye 89,2 105,1 189,3 

Somogy megye 68,1 93,8 110,7 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 55,4 77,0 105,0 

Tolna megye 71,5 98,5 112,0 

Vas megye 104,7 118,2 124,1 

Veszprém megye 78,9 108,0 131,8 

Zala megye 92,2 109,8 118,4 

Összesen 100,0 ha 100,0=52,7 ha 100,0=29,9 
*    15-64 éves foglalkoztatottak 
**  15-X éves ingázók aránya  a 15-X éves foglalkoztatottak között (összes ingázó, összes 
foglalkoztatott) 
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4. sz. táblázat 
 
 

A foglalkoztatottak és az ingázók számának, arányának változása 1990 és 2001 között, 
megyénként, 

 
 

Foglalkoz- 
tatottak* Ingázók** Foglalkoztatási 

arány (15-64 évesek)
Naponta ingázók a 

foglalkoztatottak %-
ában*** 

 

számának változása 
1990 és 2001 között 1990 2001 1990 2001 

Budapest 80,5 242,3 67,7 59,5 2,9 8,7 

Bács-Kiskun  79,8 92,9 66,4 51,7 18,0 20,9 

Baranya  76,0 78,3 63,1 48,3 28,7 29,4 

Békés  72,2 86,4 64,6 47,1 18,9 22,6 

Borsod-Abaúj-Zemplén  65,8 65,5 63,2 42,2 33,1 32,9 

Csongrád  80,4 108,4 65,6 51,4 15,0 20,1 

Fejér megye 91,3 109,0 68,1 58,0 33,0 39,2 

Győr-Moson-Sopron  95,3 122,5 67,5 60,3 27,0 34,7 

Hajdú-Bihar  76,6 96,4 62,8 46,4 16,3 20,5 

Heves megye 77,0 83,3 64,8 50,2 39,1 42,1 

Jász-Nagykun-Szolnok  73,4 87,8 65,3 47,9 22,3 26,5 

Komárom-Esztergom  88,2 111,0 65,3 56,3 34,4 43,2 

Nógrád  74,1 77,9 65,0 48,9 41,0 43,0 

Pest  97,2 98,3 67,2 55,4 56,4 56,6 

Somogy  76,3 82,1 64,5 49,4 30,9 33,1 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg  71,2 72,5 59,5 40,6 30,8 31,4 

Tolna  78,6 90,8 66,7 51,9 29,1 33,5 

Vas  92,0 112,5 68,5 62,3 30,4 37,1 

Veszprém  86,3 107,2 67,7 56,9 31,9 39,4 

Zala  86,6 97,1 67,5 57,8 31,6 35,4 

Összesen 81,2 96,3 65,7 52,7 25,3 29,9 
 
Forrás: Népszámlálások 
*    15-64 éves 
**  15-X éves 
*** Az összes ingázó az összes foglalkoztatott százalékában



5. sz. táblázat 
 
 

A naponta ingázó foglalkoztatottak megoszlása a közlekedés formája, időtartama szerint 
 

a) a közlekedés időtartama szerint 
 

Közlekedés 
ideje -15 16-30 31-60 61-90 91-120 121- 

Nagyon 
változó, 

vagy 
ismeretlen 

Közleke-
dők együtt 

1990 1,8 14,4 35,5 10,7 21,4 14,8 1,4 100,0 

2001 2,0 14,9 34,6 11,8 18,3 13,5 4,9 100,0 
 
Forrás: Népszámlálások 
b) a közlekedés járműve szerint 
 

Az adott járművet 
naponta használó 

ingázók 

Villamos, 
trolibusz 

Metró, 
földalatti 

Vonat, 
gyorsvasút, 

HÉV 

Helyi 
autóbusz 

Távolsági 
autóbusz 

Személy-
gépkocsi 

Kerékpár, 
motorkerék

pár 

Egyéb 
jármű 

Járművet 
használó 
ingázók 

Összesen 
Létszáma, fő 44 413 41 444 146 345 117 574 443 330 371 572 44 028 57 641 1 096 902 
Megoszlása az 
összes ingázó 
százalékában, % 

4,0 3,8 13,3 10,7 40,2 33,7 4,0 5,2 99,5 

Forrás: KSH, A munkahelyre utazás Budapesten és a megyei jogú városokban 2001.évi népszámlálás 
Az egyes járműfajtákat használók együttes száma magasabb a járművel közlekedők, de akár az ingázók számánál is: azok, akik két vagy háromfélen járművet 
kénytelenek  igénybe venni ahhoz, hogy munkahelyükre eljussanak, valamennyi általuk használt járműnél fel vannak tüntetve.  Aki például, vonattal és helyi 
autóbusszal is közlekedik, mind a vonattal, mind a helyi autóbusszal utazó között szerepel. A közlekedők járműfajták  igénybevétele szerinti megoszlását 
ezekből az adatokból nem lehet kiszámolni. 



6. sz. táblázat 
 
 

A belföldi vándorlók száma, ezer lakosra 
 
 
 

Állandó Ideiglenes Összes 
Év 

belföldi vándorlás 

1960  33,9  63,1  97,0  

1970  26,2  50,8  77,0  

1980  19,8  35,8  55,5  

1990  20,6  25,2  45,8  

2000  22,8  17,6  40,4  

2001  21,3  18,0  39,3  

2002  22,9  18,4  41,3  

2003  23,9  19,0  43,0  

 
 

Forrás: Demográfiai Évkönyv, 2003. 
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7. sz. táblázat 
 
 

A belföldi vándorlók megoszlása korcsoport szerint, % 
 
 

 

0–14 15–19 20–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60–X  

éves 

Össze-
sen 

Állandó vándorlók 

1960  25,5 11,6 17,7 13,3 14,2 6,1 5,0 6,6 100,0

1970  24,4 10,3 19,6 14,1 12,7 6,8 3,6 8,5 100,0

1980  24,5 8,3 17,5 17,6 13,5 5,8 4,3 8,5 100,0

1990  22,0 9,0 17,6 12,8 16,1 8,0 4,9 9,7 100,0

2000  21,4 5,9 12,3 14,4 15,5 10,8 7,9 11,8 100,0

2003  20,9 5,6 9,9 16,5 18,3 9,8 7,7 11,3 100,0

Ideiglenes vándorlók 

1960  7,0 20,7 24,0 12,4 15,9 8,2 6,7 5,2 100,0

1970  8,0 30,0 24,9 11,8 10,5 7,1 3,7 4,1 100,0

1980  10,0 23,9 24,0 16,1 11,5 5,8 4,3 4,5 100,0

1990  12,2 23,5 23,1 11,8 13,2 6,9 4,0 5,4 100,0

2000  12,2 17,8 19,6 14,4 12,9 9,2 6,2 7,6 100,0

2003  13,0 15,5 16,4 16,4 15,1 9,2 7,0 7,5 100,0
 
 
Forrás: Demográfiai Évkönyv, 2003. 
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8. sz. táblázat 

 
 

A havi bruttó átlagkeresetek alakulása a fővárosban és a megyékben, 
az összes átlagos átlagkereset %-ában 

 
 

Megyék 1994 2000 2004 

Budapest 126,8 134,4 131,3 

Baranya 91,1 84,4 87,1 

Bács-Kiskun 84,6 78,8 81,5 

Békés 86,3 77,0 81,4 

Borsod-Abaúj-Zemplén 90,6 86,5 87,4 

Csongrád 92,8 88,4 85,5 

Fejér 104,1 104,9 98,5 

Győr-Moson-Sopron 97,3 96,7 94,8 

Hajdú-Bihar 89,8 82,9 85,1 

Heves 92,7 92,4 88,4 

Komárom-Esztergom 94,5 93,4 92,6 

Nógrád 81,5 74,6 84,9 

Pest 91,0 96,6 96,6 

Somogy 83,6 76,1 79,6 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 86,1 79,0 83,3 

Jász-Nagykun-Szolnok 85,8 83,2 84,0 

Tolna 94,7 86,9 82,7 

Vas 85,5 91,9 87,6 

Veszprém 93,0 88,4 86,1 

Zala 90,7 86,6 84,4 

Összesen 100,0 100,0 100,0 
 
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal - Bértarifa felvételek 
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9. sz. táblázat 

 
Lakáspiaci adatok 

 

 
a) Becsült lakásárak 1999-ben és 2003-ban 

 

1999 2003 

átlagos egy m2-re jutó átlagos egy m2-re jutóRégió 

lakásár, ezer Ft 

Közép-Magyarország 5 006 74 13 853 192 

ebből: Budapest 5 000 79 13 359 205 

 Pest megye 5 020 63 14 876 164 

Közép-Dunántúl 3 838 50 8 964 112 

Nyugat-Dunántúl 4 860 62 10 595 130 

Dél-Dunántúl 3 160 41 7 600 92 

Észak-Magyarország 2 485 32 6 041 73 

Észak-Alföld 2 494 34 6 103 76 

Dél-Alföld  2 797 36 6 039 75 

Összesen  3 709 51 9 335 121 
 
 
b) Átlagos egy m2-re jutó lakásár településtípus és épülettípus szerint 

 

Településtípus 
1-3 lakásos 

épületben 

Lakótelepi 
panel-

épületben 

Más 
többlakásos 
épületben 

Összesen 

egy m2-re jutó lakásár, ezer Ft 

Budapest 224 170 217 205 

Megyeszékhely 149 122 139 139 

Város 106 110 108 106 

Agglomerációs község 146 .. .. 148 

Nem agglomerációs község 58 .. .. 58 

Összesen 102 141 164 121 
 
Forrás: lakásviszonyok 1999-2003. (Előzetes adatok), Budapest, 2004. KSH 
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10. sz. táblázat 
 
A földrajzi mobilitást segítő, a Munkaerőpiaci Alapból nyújtott támogatások 

 
 

Mobilitási támogatásban részesülők száma 

 Helyközi 
utazás 

Csoportos 
személy-
szállítás 

Lakhatási 
hozzá-
járulás 

Munka-
erő-

toborzás 
Összesen 

Az összes 
támogatott 

%-ában 

Budapest     0 

Baranya 346 113 3   462 4,8

Bács-Kiskun 208 100     308 2,5

Békés 183       183 1,3

Borsod-Abaúj-
Zemplén 1 053 17 13   1 083 3,1

Csongrád 229 220     449 4,3

Fejér 124 171     295 4,4

Győr-Moson-Sopron 55       55 1,3

Hajdú-Bihar 297       297 2,0

Heves 337       337 3,6

Jász-Nagykun-Szolnok 147 89 2   238 2,5

Komárom-
Esztergom 71       71 1,3

Nógrád 227 100     327 4,9

Pest 33 58     91 0,7

Somogy 166 2     168 2,2

Szabolcs-Szatmár-Bereg 232 357 1   590 2,4

Tolna 198 53     251 3,4

Vas 69       69 1,3

Veszprém 89       89 1,3

Zala 147 7     154 2,4

Összesen 4 211 1 287 19 0 5 517 2,5
 
 

Forrás: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 
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2. sz. melléklet 

Munkaerő szabad áramlása 

 
A Csatlakozási szerződés az új tagállamok esetében (Málta és Ciprus kivételével) olyan 
2+3+2 évekre bontott átmeneti rendszer alkalmazását teszi lehetővé, amelynek értelmében a 
közösségi jog helyett saját nemzeti jogszabályaikat alkalmazzák, és ezzel a munkaerő szabad 
áramlásának jogát korlátozzák. 
 
Az átmeneti időszak első két évében a régi EU15 tagállam közül 12 tagállam él ezzel a 
jogával. Három tagállam nyitotta meg munkapiacát: Egyesült Királyság, Írország és 
Svédország – azaz ezekbe a tagállamokba munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak a 
magyar állampolgárok munkát. A szabad munkapiacra való bejutás mellett más jellegű 
korlátozások azonban érvényesülhetnek (például egyes szociális juttatások esetében), illetve 
regisztrációs célú bejelentési kötelezettség is terhelheti a munkavállalókat (amelynek még díja 
is lehet, mint például az Egyesült Királyságban). A többi EU tagállam (EU12) különböző 
szigorúságú korlátozást alkalmaz, amelyek a munkavállalás előzetes engedélyezésére 
épülnek. Néhány tagállam kvótát határozott meg az új tagállamokból érkező munkavállalók 
maximális számára vonatkozóan.   
 
A Csatlakozási szerződésben rögzítettek szerint az EU15-nek (gyakorlatilag az EU12-nek) 
2006. május 1-jéig be kell jelentenie az Európai Bizottságnak, hogy továbbra is élni 
kívánnak-e a nemzeti jogszabályaikon keresztüli korlátozásokkal, vagy érvényesítik a 
közösségi jogban rögzített munkaerő szabad áramlást. Amennyiben nem tesznek bejelentést, 
2006. május 1-jével a közösségi jog érvényesül. 
 
Az EU12 tagállamoknak tehát még több mint 7 hónap áll rendelkezésre ahhoz, a fenti döntést 
meghozzák. Ismereteink szerint jelentős részük még semmiféle előkészítő felmérést nem 
végzett, még semmiféle koncepcionális javaslatot nem készített arra vonatkozóan, hogy 
milyen rendszert kíván alkalmazni 2006. május 1. után. A döntés meghozatala ugyanakkor az 
EU12 tagállamok többségében nem csak a kormány, hanem a nemzeti parlamentek 
jóváhagyását igényli.  
 
Az eddigi jelzések alapján valószínűsíthető, hogy Ausztria és Németország mindenképpen 
fenntartj korlátozásokat. A munkapiac megnyitásának esetleges lehetőségével – az eddigi 
politikai megnyilatkozások alapján, ismereteink szerint – Spanyolország és Finnország 
foglalkozik. A nem említett tagállamok még nem kezdték meg álláspontjuk kialakítását. 
 
Figyelembe kell venni azt, hogy az egyes tagállamok saját döntésüket a környező tagállamok 
várható döntésének figyelembevételével fogják meghozni – amint azt hivatalosan is 
deklarálják, illetve, ahogyan az 2004. május elsejét megelőzően is történt. Így az utolsó 
pillanatban meghozott döntések vezethetnek „hólabda szerűen” a korlátozások fenntartásához 
(ahogyan ez 2004-ben történt, a korábbi nyitásra utaló politikai nyilatkozatok ellenére), illetve 
a korlátozások – néhány tagállam kivételével történő – eltörléséhez.    
 
A kormány az érintett tagállamokkal létrehozott Vegyes Bizottságok keretében, illetve 
közvetlen bilaterális tárgyalásokkal törekszik arra, hogy minél előbb megismerje a formálódó 
EU12 álláspontokat, illetve, hogy azokat a magyar érdekeknek megfelelően befolyásolja. 
 
Az Európai Bizottság is segíti a tagállamok döntését, mégpedig oly módon, hogy 
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– a tagállamok képviselőiből létrehozott egy Magas Szintű Munkacsoportot az átmeneti 
rendelkezésekről – amelynek keretében őszinte, tárgyszerű, szakmai vitát kíván folytatni – 
a munkapiac nyitása/további korlátozásával kapcsolatos pro és kontra érvekről; 

– 2006. januárjában a Bizottság egy Közleményt ad közzé, amelyben objektív módon 
kívánja értékelni a munkaerőmozgás elmúlt kétéves gyakorlatát, tapasztalatát; 

– szorgalmazza, hogy a tagállamok mielőbb hozzák meg döntésüket, a szociális 
partnerekkel konzultálva. 
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3. sz. melléklet 
 

 
Tájékoztató  

a beruházások és a foglalkoztatás kapcsolatáról 
 
 
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a beruházások és a foglalkoztatás 
kapcsolata a következőkben összegezhető. 
 
Az extenzív beruházásoknak van pozitív foglalkoztatási hozadéka 
 
Egyértelműen foglalkoztatást bővítő beruházásnak az un. „zöldmezős” beruházások 
tekinthetők és azok, amelyek új termelési-szolgáltatási kapacitásokat hoznak létre (ez utóbbit 
azonban a magyar statisztika - vélhetően a nemzetközi konvenciókkal összhangban, vagy a 
nemzetközi követelmények hiányában – nem méri). A zöldmezős beruházások főleg 1995 és 
2000 között játszottak jelentős szerepet, éves átlagban 1,4 Mrd euró feletti volt az összegük. 
Ebben az időszakban jelentős, évente közel 20 ezer fős feldolgozóipari létszám-bővülés ment 
végbe, ami együtt járt az export dinamikus növekedésével is. Az ezredforduló utáni három 
évben – amikor csökkent a feldolgozóipari létszám és nőtt a működő-tőke behozatalon belül 
az újra befektetett tőke arány – 1,1 Mrd euró alá csökkentek a zöldmezős beruházásokra 
fordított összegek. 

Ennek megfelelően, a vállalati szektor beruházásaiban jelentősen mérséklődött a külföldi 
működő-tőkével, zöldmezősen végzett beruházások aránya. Míg 1995-2000 között 
részarányuk 26% volt, addig 2001-2003 között 13% alá süllyedt. A legnagyobb értéket, 35%-
ot 1997-ben érte el. 

A külföldi működő tőke bevonásának persze van egy közismert kockázata: a GDP-ből 
Magyarországon elkölthető jövedelmek (GNI) aránya csökken. Ez következett be 
Írországban, ahol 2002-re a GNI aránya 82%-ra süllyedt, majd 2003-ban már 86% volt. 
Magyarországon 1999-ben 92, 2002-ben 94% volt a GNI aránya.  
 

A beruházások ugyanakkor természetesen közvetett módon is hatnak a foglalkoztatásra, bár 
ezt a hatást nem tudjuk számszerűsíteni. A termelés korszerűsítése révén jelentős szerepet 
töltenek (tölthetnek) be az adott vállalkozások (és így foglalkoztatásuk) stabilizálásában, még 
akkor is, ha a korszerűsítések egyik „hozadéka” a foglalkoztatottak számának csökkentése. 
Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a beruházások célja nemcsak a költségcsökkentés (így 
létszám-leépítés), hanem a termelés-szolgáltatás minőségének javítása, a választék növelése 
is, ami szintén fontos eszköze a piaci stabilitás növelésének. 
 
Ma a beruházás és a foglalkoztatás között nincs erős kapcsolat 
 
Jelenleg a beruházások közvetlenül kismértékű hatással vannak a foglalkoztatottak 
számának gyarapodására. Ez volt az egyik fontos következtetése a GKI 2003-ban készült 
tanulmányának (a beruházásról szóló kivonatot mellékeljük), amit az FMM-ben folytatott, 
még csak részben befejezett elemzéseink, vizsgálataink is alátámasztanak. 
 
A beruházások és foglalkoztatás kapcsolatának mérését három információ-forrásra 
alapozva, három megközelítésben végeztük el (ezek közül kettő múltra vonatkozó adatokra, 
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egy pedig jövőbeli szándék-felmérésre épül), majd azt kiegészítettük a tárcáktól kapott 
információkkal. Az eredmények a következőkben összegezhetők: 

 
1. Megvizsgáltuk (egyszerű korrelációval) a 1995-2003-ös időszakra vonatkozóan, hogy 

milyen kölcsönhatás mutatható ki az ágazatonkénti beruházási adatok és a MEF szerinti 
foglalkoztatás között. Az elemzés kimutatta, hogy a beruházások16 és a foglalkoztatás 
közötti kapcsolat közepes (helyenként gyenge) volt. Ezt támasztották alá a PM-től kapott 
adatok is. 

− Az un. nem termelő infrastruktúrába tartozó – közigazgatás, védelem, oktatás-
kultúra, egészségügy-szociális ellátás és egyéb szolgáltatás – ágazatokban 
realizálódik a beruházásoknak kb. 12-15%-a. E területeken a beruházás és a 
foglalkoztatás kapcsolata nem értelmezhető, hiszen az alkalmazottak számát – a 
társadalmi igényeken túlmenően – a költségvetési korlát szabja meg. Az e 
tevékenységekben foglalkoztatottak száma 1 millió (a foglalkoztatottak 26%-a) és 
közülük 75-80% un. költségvetési létszámnak minősül. 

− Több ágazat létszáma folyamatosan csökkent, de legalábbis stagnált, miközben 
viszonylag számottevő beruházásokat eszközöltek. Ebbe a csoportba tartozik a 
mezőgazdaság, bányászat, energetikai szektor, valamint a nagyrészt infrastrukturális 
(útépítés, távközlés) beruházásokat felölelő szállítás, raktározás, posta és távközlés 
ágazat. Ezen területek a nemzetgazdasági beruházások közel egynegyedét adják. 
Ezek az ágazatok csaknem 600 ezer főt foglalkoztatnak, ami a foglalkoztatottak 15, a 
versenyszférában foglalkoztatottak 22%-át képviseli. A beruházási aktivitás itt 
elsősorban a termelés korszerűsítését, a hatékonyság növelését, az energia és 
anyagköltségek mérséklődését segíti elő. A foglalkoztatást bővítő új termelési-
szolgáltatási kapacitás létrehozása ezen ágazatokban nem számottevő. Hasonló a 
helyzet a pénzügyi szolgáltatások területén is. 

Nyilvánvaló, hogy ebben az ágazati körben a foglalkoztatást eleve nem a beruházás, 
hanem más, a piaccal, a korábbi túlfoglalkoztatással (termelékenységi tartalékokkal), 
valamint a munkavállalási szándékokkal összefüggő tényezők határozták meg. 

− A versenyszférába tartozó más ágazatokban a beruházásnak semleges, illetve pozitív 
hatás tulajdonítható. Ebbe az ágazati csoportba sorolható a feldolgozóipar, építőipar, 
kereskedelem, szálláshely-vendéglátás, valamint ingatlan-gazdasági szolgáltatás, itt 
foglalkoztatnak közel 2,2 millió főt (57%-ot). 

= Az építőiparban, a szálláshely-vendéglátásban és 1997-től kezdve a az ingatlan-
gazdasági szolgáltatási ágazatban végig nőtt a foglalkoztatottak száma. Ezt 
egyértelműen alátámasztotta a beruházások növekedése. 

= A legmagasabb létszámmal rendelkező feldolgozóiparban a foglalkoztatottak 
száma 2001-ig folyamatosan nőtt, majd stagnált, végül erőteljesen csökkent. Ez a 
visszaesés nem hozható összefüggésbe a beruházással, hiszen az egy 
foglalkoztatottra jutó beruházás összege 2003-tól újból erősebben nő. Az elmúlt 
egy év során jelentős, közel 30%-os beruházás növekedés volt megfigyelhető. 
Ezzel szemben az alkalmazotti létszám 2%-kal csökkent. Egyedül a gépipart 
jellemezte létszámbővülés, a könnyűiparban csaknem 10%-os elbocsátás valósult 

                                                 
16 A beruházásokat egyrészt folyóáron mértük (ill. reálértékű indexek is rendelkezésre álltak). Másrészt, az 
ágazati differenciák bemutatása érdekében két mutató, az egy foglalkoztatottra jutó beruházás értéke, ill. a 
beruházás/ GDP segítségével elemeztük. 
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meg. A könnyűiparban megfigyelt negatív tendenciákat tehát nem tudta 
ellensúlyozni a gépipari boom. 

= A második legnagyobb foglalkoztató ágazatban, a kereskedelemben jelentősen 
emelkedett az alkalmazottak száma, miközben a beruházások volumene nem nőtt 
számottevően. A nagy bevásárlóközpontok, hipermarketek térnyerése azonban 
átrendezi a foglalkoztatás szerkezetét, mert hátrányosan érinti a kiskereskedelmi 
üzletek jövedelmezőségi és foglalkoztatási viszonyait. 

 
2. Másodszor az APEH mérlegadataira alapozva, a 2000 és 2003 közötti időszakra 

vonatkozóan azt elemeztük, hogy a beruházást végrehajtó, vagy a többi vállalkozási 
csoportban nőtt-e jobban a foglalkoztatottak száma. Ezt az adatbázist használtuk fel a 
beruházási „hajlandóság” elemzésére. 

2003-ban a nem beruházó, ill. az újonnan alakult vállalkozások létszámváltozása a 
vállalati szektor létszámváltozásának közel 85%-át adta. Ez is jelzi, hogy a 
foglalkoztatásra a beruházásoknak szerény mértékű a hatása. 

 
3. Végül felhasználtuk az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által folyamatosan készített 

rövidtávú munkaerő-piaci prognózisok eredményeit. Ennek keretében azt vizsgáltuk, hogy 
a vállalatok által jelzett beruházási szándék (annak hiánya) milyen mértékben jár együtt a 
foglalkoztatottak számának növekedésével (csökkenésével). 

A rövidtávú előrejelzés szerint a beruházást tervezők 8 ezer fővel bővítik létszámukat. Ez 
azt jelenti, hogy a vizsgált kör egészében a kapacitás-bővítő beruházások 1-1,5%-kal 
növelhetik a foglalkoztatottak számát. A közeljövőre, 2005-re vonatkozó prognózis 
eredményei tehát eltérnek a múltbeli tények elemzésekétől. Ennek alapvető oka az, hogy a 
vizsgálat a kapacitás-bővítő beruházási szándékra vonatkozott és nem magára a 
beruházásra. 

 
Az elmúlt 4 év folyamán ingadozott, 2003-ban élénkült a vállalkozások beruházási kedve, 
hajlandósága 
 
Ezt a következtetést annak alapján vontuk le, hogy megvizsgáltuk: a rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközökből a gazdálkodó szervezetek mennyit költöttek beruházásokra.17 

A beruházási hajlandóságot három módon próbáltuk követni. Először a beruházó 
vállalkozások saját maguk által megtermelt (jövőben megtermelendő) teljes forrásaihoz 
viszonyítottuk a beruházásra fordított pénzügyi eszközeiket. Másodszor azt vizsgáltuk, hogy 
az adózott nyereség18 mekkora hányadát fordítják beruházási kiadásokra. A harmadik mutató 

                                                 
17 A vállalkozásoknak saját és a mérlegadatok alapján kimutatható forrásait az adózott nyereségen felül az 
amortizáció és a fejlesztési hitel-állomány változása jelenti. Ezen felül a vállalkozások saját, de nem megtermelt 
forrása tőkebehozatal, valamint az állami támogatás. A veszteséges vállalkozások döntő hányada azért képes 
beruházni, mert állami támogatásban részesül. Erre tipikus példa a közüzemi beruházás MÁV, BKV stb. esete. 
Ezt a forrást a közölt számítás nem vette figyelembe. Viszont a tőke-importból származó zöldmezős beruházásét, 
egy összegben, a vállalati szektorra leszűkítve, igen. 
18 Itt úgy jártunk el, hogy a beruházásra fordított pénzügyi forrásokból levontuk az amortizációt és fejlesztési 
hitel állomány-változását. Ennek az a közgazdasági alapja, hogy a fejlesztési hitelek teljes egészét beruházásra 
kell fordítani, és ugyanez érvényes – legalábbis több év átlagát tekintve – az amortizáció esetében. 
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a második „továbbfejlesztett” változata, amelyben az újonnan bejövő tőke-importnak 
zöldmezős beruházásokra19 fordított összegét is figyelembe vettük.  

Ennek alapján a következő megállapítások tehetők: 

− A beruházási források legstabilabb eleme az amortizáció, a beruházást folytató 
vállalkozások egészében, a négy év átlagában közel 50%-ot, az adózott eredmény ennél 
valamivel kisebb részarányt képvisel. A nyereséges vállalkozásoknál viszont 62%-ot tesz 
ki az adózott eredmény aránya, az amortizáció szerepe 40% alatt marad. 

− Az elmúlt 4 év folyamán a vállalkozások csak kis mértékben bővítették fejlesztési 
hitelállományukat, azaz a cégek ezt a potenciális beruházási forrást csak kis mértékben 
alkalmazzák. 

− A nyereséges vállalkozások alig költenek beruházásra saját megtermelt nyereségükből. 
 
Összefoglalva: 
 
1. A beruházások növekedése csak meghatározott esetekben jelenti új munkahelyek 

teremtését is. Általában nem elsősorban a gyártó kapacitások bővülését, hanem a 
hatékonyság javulását, a környezetvédelmet, az energia- és anyagköltségek csökkentését, 
az elavult termelési struktúra cseréjét szolgálják. Az infrastrukturális beruházások 
(autópálya) pedig csak közvetve, a későbbiek folyamán segítik elő a foglalkoztatottak 
számának növekedését. Ezért a beruházási pályázatok, támogatások foglalkoztatás-bővítő 
hatása általában nem erős, nehezen összegezhető. 

 
2. Foglalkoztatáspolitikai nézőpontból a termelő kapacitásokat bővítő (zöldmezős) 

beruházásokat kívánatos ösztönözni, azok munkahelyteremtő hatása miatt. Az államnak 
tehát támogatásait e területre lenne célszerű koncentrálni, azt meghatározni, milyen 
módon lehet speciálisan ösztönözni, támogatni az extenzív jellegű, ezen belül zöldmezős 
beruházásokat. Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy az ösztönzés ne azokban az 
ágazatokban valósuljon meg, amelyekben az új termelő-szolgáltató kapacitások a már 
meglévőket szorítanák ki a piacról. (A fejlesztéseket, a versenyt természetesen nem 
szabad megakadályozni, de támogatásuk nem indokolt). 
E szelektív támogatási rendszer kialakítása adataink alapján nem csupán szükséges, 
hanem lehetséges is, hiszen jelenleg rendkívül szerények a nyereséges vállalkozások 
beruházási ráfordításai a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeikhez képest. 

 
3. A beruházások és a foglalkoztatás kapcsolata a jelenleg rendelkezésre álló információs 

bázison részletesen nem elemezhető. Ma a KSH a vállalati beruházásokat a 19 főnél 
nagyobb létszámot foglalkoztató vállalkozásokban méri fel tételesen, ami a teljes 
beruházás meghatározó hányadát (85%-át) adja, de csak a vállalkozások szűk körére (a 
jogi személyiségű vállalkozások 8%-a) terjed ki. 
A KSH - tekintettel arra, hogy a két jelenség között szoros kapcsolat nem mutatható ki - 
nem látja szükségesnek a beruházási statisztikát a közeljövőben átalakítani (illetve 2006-
ban lehet megteremteni a lehetőséget, amennyiben a szükséges többletköltségek 
rendelkezésre állnak). 

                                                 
19 Ebben az esetben azt feltételeztük, hogy a beruházási statisztika tartalmazza a zöldmezős beruházásokat is, 
amit külső forrásból valósították meg, ezért ennek összegét is levontuk az adózott nyereséghez viszonyított 
beruházások összegéből. 
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A GKM információja szerint a rendszeres vállalati felmérések alapján, a beruházási 
elkötelezettségből kiindulva nem lehet prognózist készíteni a munkaerő-piaci kereslet 
várható alakulására. 
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4. sz. melléklet 

 

A 100 lépés program intézkedései 

foglalkoztatás bővítéséért, a látható munkaerőpiacért, a jobb alkalmazkodásért 

 
 

  

A munkaerő-piaci politikához és a munkaügyi ellenőrzéshez kapcsolódó területeken 

1 A munkanélküli ellátások átalakítása álláskeresési támogatássá 

2 Kék munka, az alkalmi munkavállalás feltételrendszerének átalakítása. 
3 Rugalmasabbá válik az alkalmi munkavállalás a mezőgazdaságban 
4 Program indul az alkalmi és szezonális munkákat közvetítő tevékenység 

szervezetrendszerének kialakítása érdekében 
6 A szociális és a munkaügyi szolgáltatások együttműködésével a szociális segélyből élő 

emberek aktív álláskeresésre ösztönzése 
7 Prémium évek program kiterjesztése a versenyszférára 
8 A felnőttképzés és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése 
9 Koncepció készítése a közfoglalkoztatási formák (közcélú, közhasznú, közmunka) 

összehangolására 
10 Pályakezdők Start programja 
11 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rendszerének átalakítása, 

akkreditációs rendszer kiépítése 
12 Új szabályok a munkaerő-kölcsönzésnél 
13 Munkavállalói jogok biztosa intézmény létrehozása 
16 Speciális szabályok az építőiparban, idegenforgalomban, vendéglátásnál a munka 

kifehérítésére 
17 A feketén foglalkoztató munkáltatók büntetőjogi számonkérhetősége 
18 Szigorúbb munkaügyi ellenőrzés 
19 Koncepció-készítés a civil szervezetek foglalkoztató-képességének erősítésére 
  
A CSALÁDTÁMOGATÁSOK TERÜLETÉN 
20 A rendszeres gyermekvédelmi támogatás beépül az új, egységes családtámogatásba, 

tehát nem szűnik meg az elhelyezkedést követő jövedelem-növekedéssel 
21 A szociális segélyezési rendszer átalakítása 
22 A gyermek egy éves korától az anya a GYES összegének megtartása mellett is teljes 

munkaidős állást vállalhat 
23 A teljes munkaidőben munkát vállaló édesanyák munkajövedelmének adóztatása során 

a GYES-t - a mai szabályoknak megfelelően - adóterhet nem viselő járandóságként kell 
figyelembe venni 

  
A PIACKÉPES TUDÁS MEGSZERZÉSÉÉRT 
24 Pályaorientációs képzés a szakiskola 9-10., valamint a szakközépiskolák 9-12. 

évfolyamain a szakképzési időn belül 
24 A hiányszakmák oktatásának kiemelt támogatása 
25 A szakképző iskolák teljesítménymérési rendszerének kialakítása, s ennek alapján 
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jutnak normatív, kiegészítő és fejlesztési támogatásokhoz 
26 Az Országos Képzési Jegyzéket átalakítása, a szakképesítések számának csökkentése 

400-ra. 
27 22 térségi integrált szakképző központ létrehozása 
 Tanácsadó testületek létrehozása a munkáltatók, a munkavállalók és a kamarák, 

valamint az iskolafenntartók képviselőiből a térségi integrált szakképző központokban 
és a nagyobb szakképző iskolákban. 

30 2006-tól minden szakiskolában előkészítő képzés indítása azon fiatalok számára, akik 
nem tudták megszerezni az alapfokú iskolai végzettséget. (Elvégzését követően a 
normál szakiskolában teljes értékű szakképzettséget szerezhetnek.) 

30 Az Útravaló program - 2000 fiatal kap kiemelt támogatása a magas színvonalú szakmai 
tudás elsajátításához. 

31 A tanulószerződéssel rendelkező fiatalok számának növelése 20 százalékkal, 25-26 
ezerre. A munkáltatók érdekeltségének erősítése a gyakorlati képzést végzők 
költségátalányának összegének növelésével. 

32 Munkavállalói képzési kártya bevezetése. Használatával lehetővé válik a képzések 
során megszerzett tudás beszámítása az egymásra épülő szakmai képzések során. 

33 Az 50 éves kor felett a munkahelyét elvesztett személynek támogatása az új 
szakképesítés megszerzéséhez. 

34 Minőségi követelményekkel és munkaerőpiaci elemekkel a felnőttképzés színvonalának 
javítása. 

  
ÖT ÉVES ADÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM, BIZTOSÍTÁSI ELV ERŐSÍTÉSE 
35 Személyi jövedelem-adóterhek folyamatos mérséklése 
37 2006-ban 5 millió forint adóalapig 10%-ra csökken a társasági adókulcs 
38 2006-tól az iparűzési adó 100%-a lesz levonható a társasági adó alapjából 
39 2008-ban megszűnik az iparűzési adó  
40 2006. novemberében megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás  
41 Több lépésben a munkáltatók által fizetett társadalombiztosítási járulék mértékének 

csökkentése 
42 Az egyéni járulék-nyilvántartás kialakítása 
43 Jogosultság és járulékfizetés ellenőrzésének erősítése, átlátható járulékfizetés 

megteremtése 
46 Minden jogosult mögött tényleges járulékfizetés legyen, a járulékfizetésre képtelen 

személyek helyett az állam teljesíti a befizetéseket 
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5. sz. melléklet 
 
 
 

Elemzés a felsőoktatás és a foglalkoztatás összehangolásáról 
 
 

A hazai tapasztalatok – másfél évtizede folyamatosan – azt mutatják, hogy minél magasabb 
végzettséggel rendelkezik valaki, annál jobbak a munkaerő-piaci esélyei, annál inkább 
csökken a munkanélküliség veszélye. Ennek megfelelően az egyén a tanulással még akkor is 
javítja saját esélyét, ha a felsőfokon történő továbbtanulás sem jelent biztos garanciát az 
elhelyezkedésre. 
 
A diploma nem csak az elhelyezkedési esélyeket javítja, hanem kereseti előnyt is jelent 
egyben. A diplomás álláshelyek lassú telítődése ellenére még a legutóbbi időben sem 
csökkent a diplomával elérhető bértöbblet, csak növekedési üteme lassult. Mindez az egyén 
szempontjából fokozottan indokolja a továbbtanulást, sőt az ezzel kapcsolatos anyagi 
áldozatvállalást is, hiszen a befektetett tőke várhatóan megtérül. 
 
Az elmúlt évekre vonatkozó számítások igazolták, hogy a bérhozam akkor is pozitív, ha a 
diplomás alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörben helyezkedik el. Ennek értelmében a 
munkaerő-piac nem csak a szaktudást értékeli, hanem azokat a kompetenciákat is, amelyek e 
réteget ténylegesen, vagy feltételezhetően jellemzik. 
 
A jelenlegi adatok arra utalnak, hogy a diplomás álláshelyek korlátozott volta a képzett 
munkaerő egy részét olyan megoldásokra készteti, amely nem felel meg maradéktalanul az 
igényeinek, de lehetővé teszi, hogy bent maradjon a munkaerő-piacon. Ezek: a kereseti 
igények mérséklése, a lakóhelytől távoli munkavállalás, vagy a képzettségnél alacsonyabb 
munkakör betöltése. 
 
Mindezek együtt azt eredményezik, hogy a tanulás az egyén számára kifizetődő, s ha nem is 
képes mindenki ennek lehetőségeit hasonló mértékben kiaknázni, a tovább nem tanulókhoz 
képest még így is előnyt jelent. 
 
A munkaerő-piac és a felsőoktatás ellentmondásos helyzetéről 
 
1. A felsőoktatás extenzív fejlesztése – az összes létező belső ellentmondásaival együtt – azt 
eredményezte, hogy míg korábban a népességhez, az adott korcsoporthoz viszonyítva az 
európai országok sorában az utolsók között voltunk ezzel az európai rangsorban a 
középmezőnyben helyezkedünk el, mind a felsőoktatásban tanulók, mind az aktív keresőkhöz 
viszonyított diplomások számában. 
 

1. ábra: A felsőfokú végzettségűeknek a népességhez viszonyított százalékos aránya 

korcsoportonként az egyes országokban (2001) 

 
A társadalmi változások, a gazdasági struktúraváltás, a kilencvenes évek közepéig részben 
hiányzó munkaerő-piaci prognózisok, a munkaerő-piaci szükséglet helyett a hallgatói 
kereslet, a jelentkezők érdeklődése irányába alakította a felsőoktatás képzési kínálatát, szakos 
összetételét. 
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2. Bizonytalansági tényezőt jelenthet, hogy nem készültek közép- és hosszú távú gazdasági, 
munkaerő-tervek, főleg munkaerő-keresleti prognózisok. Rövidtávú előrejelzések vannak, de 
azok közvetlenül nem használhatók a munkaerő-piacot hosszú távon befolyásoló cselekvések 
megalapozására. Alig kerül sor az egyes gazdasági ágakra, tevékenységekre ható folyamatok, 
gazdaságpolitikai intézkedések következményeinek előzetes felmérésére. Ennek oka nem 
csupán a szándék, a megfelelő intézmények hiánya. Nehezíti az előrelátást a gazdaság 
szerkezetének folyamatos változása is. 
 
A munkaerő-piaci előrejelzések szerint a munkavállalási korú népesség száma és ezzel a 
munkaerő-kínálat 2006-ig még növekszik, majd az azt követő időszakban fokozatosan, de 
egyre erősödően csökkenni fog. 2006. után a foglalkoztatás bővülését már a munkavállalási 
korú népesség fokozatos csökkenése akadályozhatja, erőteljes gazdasági növekedés mellett is. 
Ezért már nem „csupán” szociális, hanem gazdasági indítékok alapján is aktivizálni kell 
azokat a rétegeket is, amelyek hosszú ideje munkanélküliek, inaktívak, elvesztették 
munkavégző képességüket, a fiatalokat, akik nem szereztek megfelelő képzettséget, vagyis 
olyan embereket is, akiknek foglalkoztathatósága nem felel meg a keresleti, a munkáltatói 
követelményeknek. 
 
A foglalkoztatáspolitikának a következő viszonylag rövid, 4-5 éves időszakban egymást 
gyorsan követő, ellentétes előjelű folyamatok egyidejű kezelésére kell tehát felkészülnie. 
A következő évben a jelenlegi folyamatok folytatódására lehet számítani: egyrészt a 
munkaerő túlkínálatára, a pályakezdők, a felsőfokú végzettségűek elhelyezkedési 
nehézségeinek fokozódására, másrészt a foglalkoztatási szerkezet-váltásra, a területi és 
foglalkozási hiányjelenségekre. 
 
A gazdasági növekedés gyorsulásával egyre nagyobb követelmény a versenyképesség 
javulását segítő, megfelelő minőségű és szerkezetű képzettséggel rendelkező munkaerő-
kínálat biztosítása. 
 
A hazai és nemzetközi összehasonlítások egyaránt ellentmondásos képet adnak a diplomás 
pályakezdők elhelyezkedési szokásairól, lehetőségeiről, a munkaerő-piac és a felsőoktatási 
szakember-kibocsátás viszonyáról. 
 
3. Az utóbbi néhány évben nehezebbé vált a felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdők 
elhelyezkedése. A tapasztalatok ütközni látszanak azzal az elméleti tétellel, amely szerint a 
képzettség szintjének emelkedésével csökkenthető a munkanélküliség, s amelynek egyénre 
adaptált változata a továbbtanulásban látta a munkanélküliség elől való menekülés útját. 
 
A munkaügyi statisztika szerint a diplomások európai viszonylatban is magas, 81%-os 
foglalkoztatottsága mellett a munkanélküli diplomások (nem csak a pályakezdők) korábbi 12-
13 ezres szinten mozgó száma 2003 III. negyedévében 3 ezerrel emelkedett. Egy másik 
kimutatás alapján a regisztrált munkanélküli pályakezdő diplomások száma is emelkedett 
(2002 és 2003 júliusa között pl. 3.430-ról 4.839-re, vagyis több mint 40%-kal). 
A fejlett európai országokban a diplomás munkanélküliség sokkal jelentősebb, mint nálunk, s 
évtizedek óta kimutatható. Ugyancsak jellemző az alulfoglalkoztatottság (a képzettségnél 
alacsonyabb végzettséget igénylő munkakörökben való foglalkoztatás), s a diplomák 
leértékelődése. 
2. ábra: a 25-64 és a 30-44 éves korosztály munkanélküliségi rátája végzettség szerint (2001) 
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Az Európai Unióban kevesebb bérnyereséget lehet ugyanazzal a diplomával elérni, mint 
korábban. Egy felmérés szerint az Unióban a 16-29 évesek 60%-a alulfoglalkoztatottnak 
tekinti magát. 
 
4. A gazdaság (akárcsak sok más országban) valójában kevesebb felsőfokon képzett 
munkaerőt igényel, mint amennyien végeznek, de az alacsonyabban képzettek rovására mégis 
foglalkoztatja a diplomásokat. Ennek következtében a munkanélküliség elsősorban nem a 
diplomásoknál, hanem a kevésbé végzettek rétegeknél csapódik le. 
 
A számítások azt mutatják, hogy az alulfoglalkoztatottak (más megközelítésben: túlképzettek) 
aránya már 1995-ben (tehát akkor, amikor még óriási kereslet mutatkozott a diplomás 
munkaerő iránt) növekedésnek indult, de 2002-ben (20%-os arányával) már meghaladta az 
alulképzettekét. 
 
5. A kilencvenes évek eleje óta a főiskolai képzés súlya jelentősen megnőtt, amit alapvetően a 
levelező főiskolai képzésben résztvevők számának átlagosnál nagyobb arányú növekedése 
eredményezett. Ez az arányeltolódás utal egyrészt a rövidebb idejű képzések iránti igényekre, 
másrészt a munka melletti tanulás növekvő igényére. 
 
A tanulásból a munka világába történő átmenet a korábbinál lényegesen hosszabb időt vesz 
igénybe. Az átmenet egyre inkább lehetséges része a tanulás melletti alkalmi ill. 
részmunkaidős munka, s megnő a jelentősége a tanulmányok megszakításának, a munkaerő-
piacról az oktatásba való visszatérésnek és a munka (főállású munka) melletti tanulásnak is. 
2001-es adatok szerint a felsőfokú képzésre felvett hallgatók 45%-a 22 éves vagy idősebb, 
28%-a pedig 25 éves vagy annál idősebb, s több éves munkaviszony után kezdi meg felsőfokú 
tanulmányait. A végzett diplomásokra vonatkozó 1999-es felmérés is megerősíti ezt: 
mindössze 60%-uk kezdte meg tanulmányait az érettségi évében. 
 
Nemzetközi tapasztalat az, hogy a felsőoktatás expanziója elsősorban azokban az országokban 
volt jelentős, ahol elterjedt a rövid idejű felsőfokú képzés. Magyarországon a főiskolai képzés 
megerősödött, de az akkreditált felsőfokú szakképzés csak 1998-ban indult, s arányait 
tekintve  ma is még jelentéktelen (2001-ben a felvett hallgatók 4,5%-a került ebbe a képzési 
formába). Hogy e képzés hazai hiánya milyen mértékben okozója a diplomások 
elhelyezkedési nehézségeinek, konkrét vizsgálatok hiányában nem látható. 
 
6. A képzés szakmai szerkezete eltér sok más fejlett európai országétól (bár az eltérő nemzeti 
szintű adatok alapján nehéz iránymutató szerkezetről beszélni). 

− Kiemelkedően magas arányú a pedagógusképzés. A hallgatók száma emelkedett, de 
kevésbé, mint más szakokon (így a pedagógusképzés súlya csökkent). 

− Magas, s valamelyest növekvő arányú az agrárképzés (ugyanakkor a frissdiplomások 
töredéke végez ezen a területen). Az itt végzettek tudnak a legnehezebben 
elhelyezkedni saját szakterületükön belül. 

− A gazdaságilag elmaradott térségekben a fenti két szakterületre koncentrálódott a 
fejlesztés, de ennek munkaerő-piaci indítéka nem rajzolódik ki. 

− Nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a természettudományos 
szakokon végzettek aránya, de ezen a szakterületen is nagyon nehéz az elhelyezkedés. 

− Jelentős és növekvő arányú, de nemzetközi összevetésben még mindig viszonylag 
alacsony a gazdasági képzés, ugyanakkor ezen a területen is beszűkült a 
munkavállalás lehetősége. 



 126

− Finomabb szakmai bontás esetén árnyaltabb képet mondhatnánk a képzési szerkezet és 
a munkaerő-piaci igények közötti összhangról, illetve annak hiányáról, ezért szükség 
lenne ilyen jellegű célvizsgálatra. 

 
A munkaerő-piaci információk nem utalnak arra, hogy a szakmai szerkezet (a fenti elnagyolt 
megközelítésben) befolyásolná a diplomások elhelyezkedését. Bármelyik irányba tolódna el a 
képzési szerkezet, az alapvetően a munkanélküliek szakképzettség szerinti összetételét 
módosítaná, nem magát a munkanélküliséget. 
 
A diploma értéke a munkaerő-piacon 
 
A diploma biztosította tudást számszerű adatokkal nem lehet kimutatni. A munkaerő-piac 
nem egyértelmű értékmérő: a specializált tudásanyag a közvetlen elhelyezkedést – ezt lehet 
valamelyest mérni – segítheti, de a pályamódosítás esélyeit szűkíti. A fajlagos (egy hallgatóra 
eső) költségek csökkenése, valamint a korábbinál gyengébb tanulók felsőoktatásba kerülése 
csökkenthette, az új szakok, illetve a képzés tartalmának megújulása viszont felértékelhette a 
diplomák értékét. 
 
Több közgazdász-kutató úgy látja, hogy a diploma munkaerő-piaci értéke nem csökkent. 
Jelzik ezt azok a kutatások, amelyek szerint az idősebb korosztály bérkereseti előnye az 
utóbbi évtizedben csökkent – vagyis a frissebb diplomák értéke nőtt. 
 
Van olyan prognózis, amely 8-10 éves távlatban 200 ezer fős diplomás többletet jelez. A 
felsőoktatásban tanulók számának korlátozását ennek ellenére általában nem tartják 
indokoltnak a kutatók. Az érvek többfélék: hivatkoznak a nemzetközi tendenciákra, a 
tanulásra, mint alapjogra, pontos munkaerő-prognózisok hiányára (ezzel nem minden kutató 
ért egyet), illetve arra, hogy egy esetleges korlátozás alapvetően a diplomások (jelenlegi 
mértékű, egyes esetekben irreálisan magasnak tartott) kereseti előnyének megtartását 
szolgálná. 
 
A helyzet javítására nem rajzolódik ki egységes irányzat, mert – megfelelő kutatások 
hiányában – sok kérdésre ma még nincs válasz. Kevéssé láthatók azok a tényezők, amelyek az 
egyén döntéseit befolyásolják akár a pályaválasztáskor, akár a munkaerő-piaci 
elhelyezkedéskor. Egyetértés abban van, hogy szükséges a gazdaság igényeihez igazodó 
felsőfokú szakképzés fejlesztésére. 
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1. ábra: A felsőfokú végzettségűeknek a népességhez viszonyított százalékos aránya 
korcsoportonként az egyes országokban (2001)  
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Országok szerint, csökkenő sorrendben, a felsőfokú végzettségű 25-34 év közöttiek százalékarányában

A felsőfokú végzettségűeknek a népességhez viszonyított százalékos aránya 
korcsoportonként az egyes országokban (2001)

Forrás: OECD. Table A2.3. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag2003); Education at a Glance, OECD 2003

25-34 év közöttiek 45-54 év közöttiek

40

50

0

10

20

30

 



 128

 

2. ábra: a 25-64 és a 30-44 éves korosztály munkanélküliségi rátája végzettség szerint (2001) 
A 25-64 éves és a 30-44 éves korosztály munkanélküliségi rátája végzettség szerint (2001) 
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    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Ausztrália Férfiak 8,1 4,5 4,5 2,5 5,2 8,6 4,6 2,8 5,3 
  Nők 7,0 5,2 3,9 2,6 5,1 8,4 5,0 3,5 5,7 
Ausztria Férfiak 7,2 2,9 1,4 1,3 3,2 6,5 2,4 1,2 2,7 
 Nők 5,7 3,3 2,0 1,5 3,6 6,0 3,2 1,6 3,5 
Belgium Férfiak 7,4 4,4 2,5 2,5 4,8 8,8 3,7 2,1 4,9 
  Nők 10,4 6,9 2,5 3,8 6,3 12,3 7,5 2,6 6,8 
Cseh Köztársaság Férfiak 19,3 4,7 x(4) 1,9 5,4 23,4 4,5 1,8 5,3 
 Nők 19,1 8,0 x(4) 2,2 8,9 24,0 8,9 2,4 9,7 
Dánia Férfiak 4,0 2,7 3,3 3,5 3,1 4,0 2,3 3,2 2,8 
  Nők 6,2 4,0 3,1 3,1 4,1 7,2 3,9 3,9 4,3 
Egyesült Államok Férfiak 7,5 4,2 2,5 1,9 3,7 7,4 4,4 1,8 3,7 
 Nők 8,9 3,4 2,3 2,0 3,3 8,9 3,7 2,3 3,6 
Egyesült Királyság Férfiak 9,4 4,1 2,7 2,0 4,1 11,9 3,9 2,2 4,2 
  Nők 5,7 3,7 1,7 1,9 3,4 8,2 4,3 2,0 4,0 
Finnország Férfiak 10,5 7,9 4,7 3,0 7,2 11,9 7,1 2,8 6,5 
 Nők 12,7 9,2 5,9 3,6 8,1 15,0 9,8 5,3 8,2 
Franciaország Férfiak 9,7 5,1 4,3 4,1 6,2 10,7 4,7 3,5 6,1 
  Nők 14,4 9,3 5,0 5,6 9,8 18,1 9,5 5,5 10,6 
Görögország Férfiak 4,9 6,2 4,9 4,5 5,3 4,7 5,1 4,2 4,7 
 Nők 12,3 15,1 8,3 9,6 12,5 16,7 14,9 7,1 13,2 
Hollandia Férfiak 2,5 1,1 0,0 0,7 1,6 2,6 0,8 0,6 1,2 
  Nők 3,5 2,3 1,2 2,1 2,7 4,1 2,6 2,1 2,8 
Írország Férfiak 5,5 2,3 1,9 1,1 3,3 6,3 2,0 1,6 3,4 
 Nők 5,1 2,8 2,3 1,0 2,9 6,1 2,7 1,9 3,1 
Izland Férfiak 2,3 1,2 0,8 1,0 1,5 1,7 1,4 0,6 1,3 
  Nők 2,4 2,8 2,4 0,2 2,1 2,3 2,0 0,9 1,8 
Japán Férfiak 6,9 4,8 3,2 2,8 4,4 7,5 3,6 2,0 3,1 
 Nők 4,3 4,7 3,8 3,1 4,2 4,2 4,2 3,8 4,0 
Kanada Férfiak 10,2 6,2 4,8 4,4 6,2 10,8 6,3 4,8 6,3 
  Nők 10,2 6,2 4,5 4,4 5,8 12,3 6,7 4,8 6,2 
Korea Férfiak 4,3 3,7 5,0 3,2 3,8 4,9 3,5 2,7 3,4 
 Nők 1,8 2,7 3,3 2,0 2,3 2,5 2,4 1,9 2,3 
Lengyelország Férfiak 21,7 14,0 x(4) 4,0 13,9 26,3 13,5 1,8 13,7 
  Nők 23,7 18,3 x(4) 5,9 17,0 31,9 19,3 3,4 18,1 
Luxemburg Férfiak 1,6 0,8 0,9 1,1 1,1 1,0 0,6 1,2 0,9 
 Nők 2,4 1,5 0,4 2,6 1,8 2,2 2,0 1,6 1,9 
Magyarország Férfiak 12,5 4,8 x(4) 1,1 5,5 15,1 4,6 0,7 5,6 
  Nők 7,6 4,2 x(4) 1,3 4,3 9,9 4,1 1,2 4,5 
Mexikó Férfiak 1,4 1,9 2,1 2,2 1,6 1,3 1,2 2,0 1,5 
 Nők 1,4 1,6 1,8 2,2 1,6 1,3 1,7 1,7 1,5 
Németország Férfiak 15,6 8,1 4,4 3,4 7,7 14,2 7,0 2,6 6,5 
  Nők 11,5 8,4 5,8 4,4 8,1 11,2 7,4 4,4 7,2 
Norvégia Férfiak 3,4 2,9 0,7 1,7 2,6 4,2 3,2 1,5 2,8 
 Nők 3,3 2,5 1,9 1,8 2,4 5,9 2,9 2,0 2,7 
Olaszország Férfiak 6,9 4,9 x(4) 3,8 5,8 7,1 3,8 3,9 5,4 
  Nők 14,0 9,3 x(4) 7,2 10,7 16,8 8,9 6,1 11,1 
Portugália Férfiak 2,7 3,1 2,6 2,0 2,7 2,4 3,0 1,4 2,4 
 Nők 4,6 3,3 2,9 3,3 4,3 5,0 2,8 1,9 4,2 
Spanyolország Férfiak 7,3 5,4 4,1 4,7 6,2 7,6 4,6 3,4 5,8 
  Nők 16,1 12,8 13,0 8,8 13,3 18,1 12,7 8,6 13,5 
Svájc Férfiak m 1,1 m m 1,1 m m m m 
 Nők m 2,9 m m 3,1 m 3,4 m 3,4 
Svédország Férfiak 5,6 5,0 3,4 2,6 4,5 6,3 4,7 2,9 4,3 
  Nők 6,4 4,2 2,5 2,2 3,8 7,0 4,3 2,7 3,9 
Szlovák Köztársaság Férfiak 44,3 14,8 5,3 4,5 15,7 55,1 14,8 3,9 16,1 
 Nők 34,6 14,8 11,0 3,4 15,7 39,5 14,8 3,4 15,8 
Törökország Férfiak 9,2 8,0 x(4) 5,6 8,6 9,3 5,5 3,4 7,9 
  Nők 6,9 13,5 x(4) 6,1 7,7 7,7 11,2 3,2 7,3 
Új-Zéland Férfiak 7,4 3,0 4,4 2,8 4,0 8,1 3,2 3,4 4,1 
 Nők 5,9 3,6 2,9 3,2 3,9 7,5 3,8 3,6 4,4 
Az országok Férfiak 8,9 4,8 3,3 2,8 5,0 9,9 4,5 2,4 4,9 
átlaga Nők 9,4 6,4 4,0 3,5 6,1 11,1 6,3 3,3 6,3 
           
Megjegyzés:           
"x" jelzi a másik oszlopban jelzett (beszámított) adatot.  
Az oszlophivatkozás megmutatja zárójelben az x után, hogy hány oszlopban van az adat beszámítva,  
pl. x(2) = 2 oszlopban vannak adatok erre az oszlopra vonatkozóan. 
"m" jelzi a ... 
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Az I. évfolyamosok %-os alakulása a megfelelő 
korú népességhez viszonyítva
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         A 18 éves népesség és az I. évfolyamos nappali tagozatos létszám alakulása 1991-2003 
          
Év 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999
I. évfolyamos hallgatólétszám * 25385 30192 35005 37934 42433 44698 45669 49705 52
18 éves népesség száma ** 150704 167929 193207 180932 173973 165105 155278 147250 143
I. éves hallgatólétszám a 18 éves nép. %-ában 16,84 17,98 18,12 20,97 24,39 27,07 29,41 33,76 36
           
* Az I. évfolyamra beiratkozott összes hallgatót jelenti, 18 év felettit is beleértve  (felsőfokú szakképzés, egyetemi és főiskolai szin
** KSH által megadott számított adat          
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Az I. évfolyamos hallgatók számának alakulása
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A felsőfokú szakképzésben résztvevők számának alakulása 

1999- 2005. között, fő 

 

Státus 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.
Hallgató 810 2153 3464 4475 6128 721
Tanuló 436 1369 3260 5083 8893 1310
Összesen 1246 3522 6724 9558 15021 2031
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Munkanélküliség aránya a diplomások között 2004.
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6. sz. melléklet 
 

A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS EQUAL 
PROGRAM VÉGREHAJTÁSA 

 
HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 
 
A Strukturális Alapok felhasználására Magyarország elkészítette a Nemzeti Fejlesztési 
Tervet. Az NFT átfogó célja az EU-átlaghoz viszonyított jövedelemkülönbség csökkentése. 
Ennek eléréséhez a stratégia a gazdaság versenyképességének javítását, a humán 
erőforrások jobb kihasználását, a környezet javítását és a kiegyensúlyozott regionális 
fejlődés elősegítését tűzte ki specifikus célként. 

A Nemzeti Fejlesztési Terv értékelése alapján az Európai Bizottság elkészítette a Közösségi 
Támogatási Keretet, amely a 2004-2006-os tervidőszakban a Strukturális Alapok 1. 
Célkitűzésének körébe tartozó akciók stratégiáját és prioritásait tartalmazza. 
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A KTK-stratégia megvalósítására Magyarország öt operatív programot dolgozott ki. Az 
operatív programok közül a Strukturális Alapok forrásaiból a Humánerőforrás-
fejlesztés Operatív Program (HEFOP) részesedik a legnagyobb mértékben. A 2004-2006 
közötti időszakra vonatkozóan a HEFOP teljes költségvetése összesen 191,36 milliárd forint. 
Ebből mintegy 143,52 milliárd forint közösségi támogatás, amelyet a hazai – elsősorban 
állami – források további 47,84 milliárd forinttal egészítenek ki. A HEFOP elsődlegesen az 
Európai Szociális Alap (ESZA) támogatásaira épül, amelyeket az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) forrásai is kiegészítenek a humánerőforrás-fejlesztést elősegítő 
infrastrukturális beruházások támogatásával. Az ESZA mintegy 98,29 milliárd forinttal, míg 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 45,23 milliárd forinttal járul hozzá a megvalósításhoz. 

A HEFOP a „A magyar foglalkoztatás- és munkaerő-piaci politika középtávú 
prioritásainak Közös Értékelésben” (JAP) kitűzött célok, valamint az Európai 
Foglalkoztatási Stratégia céljai elérésének kulcsfontosságú eszköze. A HEFOP stratégiája 
és prioritásai a KTK mellékletét képező stratégiai referenciakerettel összhangban kerültek 
kidolgozásra. A stratégiai referenciakeret a magyar foglalkoztatáspolitika prioritásai és a KTK 
prioritásai közötti koherenciát mutatta be. A referenciakeret készítésekor a 
foglalkoztatáspolitika legfontosabb stratégiai dokumentuma Közös Értékelés volt, amely 
kijelölte a magyar foglalkoztatáspolitika céljait, és meghatározta az azok eléréshez szükséges 
lépéseket. A Közös Értékelésben és követő jelentéseiben meghatározott prioritások alapozták 
meg a KTK foglalkoztatást és humánerőforrás-fejlesztést érintő stratégiáját, valamint a 
HEFOP és a ROP ESZA forrásokból finanszírozott prioritásait.  

A KTK és a HEFOP jóváhagyása óta elkészült Magyarország első Nemzeti Foglalkoztatási 
Akcióterve. A 2004. évi Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv a Kormány 2004-2006 közötti 
időszakra vonatkozó stratégiáját és a foglalkoztatási irányvonalakhoz kapcsolódó 
helyzetértékelést és válaszlépéseket tartalmazza. A foglalkoztatáspolitika céljait és prioritásait 
tekintve a folytonosság ezen új stratégiai dokumentum kidolgozása mellett is biztosított, 
mivel az Akcióterv stratégiája és intézkedései a Közös Értékelésben meghatározott 
prioritásokra épülnek.  

Az Akcióterv jelentős mértékben épít a HEFOP által finanszírozott intézkedésekre. A HEFOP 
sikeres – és a program stratégiájában foglalt célkitűzésekkel összhangban történő – 
végrehajtásának kulcsszerepe van az Akciótervben foglalt stratégia eredményes végrehajtása 
szempontjából. 

1. számú táblázat 

A HEFOP intézkedések szerepe a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv végrehajtásában 

Foglalkoztatási irányvonal HEFOP intézkedés Felelős 
Minisztérium 

1.1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése  FMM 
1. Aktív és preventív intézkedések a 
munkanélküliek és az inaktívak számára 

1.2. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése FMM 

2. Munkahelyteremtés és vállalkozás 

3.4 A munkahelyteremtő beruházásokhoz 
kapcsolódó képzések támogatása, a vállalatok 
versenyképességének javítását segítő képzések 
támogatása  

FMM 

3.1. Kompetencia-alapú képzés a közoktatásban OM 4. Humán tőke fejlesztése és az egész életen 
át tartó tanulás támogatása 

 3.2. A szakképzés tartalmi, módszertani és 
szerkezeti fejlesztése OM 
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Foglalkoztatási irányvonal HEFOP intézkedés Felelős 
Minisztérium 

3.3. A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése OM 

3.5. A felnőttképzés rendszerének fejlesztése FMM 

 

4.1. Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése OM 

5. A munkaerő-kínálat növelése és az 
időskori aktivitás elősegítése 

4.3. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a 
hátrányos helyzetű régiókban EÜM 

1.3. A nők munkaerő-piaci részvételének 
támogatása, a család és a munkavégzés 
összehangolásának segítése  

FMM 
6. Nők és férfiak egyenlősége 

4.2. A társadalmi befogadást támogató 
szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése ICsSzEM 

2.1. Hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása az oktatásban OM 

2.2. A társadalmi beilleszkedés elősegítése a 
szociális területen dolgozó szakemberek képzésével  ICsSzEM 

7. A munkaerő-piaci integráció elősegítése 
és küzdelem a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévő emberek diszkriminációja 
ellen 2.3. A hátrányos helyzetű emberek 

foglalkoztathatóságának javítása, különös tekintettel 
a roma népességre  

FMM 
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A HEFOP stratégiája három fő célkitűzésre épül:  

1. A program első célkitűzése a foglalkoztatás bővítése, a gazdasági növekedés 
fenntartása érdekében. A humánerőforrás-fejlesztés eszközei a foglalkoztatás 
bővítéséhez a beruházások kapcsolódó képzési programok támogatása, a vállalkozóvá 
válás támogatása, a KKV-k foglalkoztatási potenciáljának megerősítése és 
versenyképességének javítása, valamint a munkanélküliek és az inaktívak – köztük 
elsősorban a nők - munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. A munkanélküliség 
megelőzése és leküzdése érdekében aktív foglalkoztatáspolitika eszközeinek 
kiterjesztése és fejlesztése szükséges. 

2. A program második célkitűzése a munkaerő versenyképességének javítását célozza 
annak érdekében, hogy a tudás, a szakképzettség hiánya ne akadályozza a gazdasági 
fejlődést. A tudásalapú társadalom kihívásainak való megfelelés az ismeretek, a 
készségek, és alkalmazkodóképesség folyamatos fejlesztését igényli, amelyet az egész 
életen át tartó tanulás lehetőségei biztosíthatnak.  

3. A munkaerő-piaci részvétel elősegítése kulcsfontosságú eszköz a társadalmi 
kirekesztődés és a szegénység megelőzése szempontjából. A foglalkoztatás, az 
oktatás, a képzés és a szociális szolgáltatások eszközeivel egyenlő esélyt kell 
teremteni mindenki számára a munkaerőpiacra való belépéshez. . A hátrányos 
helyzetű, különösen a roma emberek helyzetének javításához, a szociális 
szolgáltatásokhoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférhetőség tekintetében 
tapasztalható regionális különbségek csökkentése is szükséges. 

A program stratégiája öt prioritás mentén valósul meg.  

1. Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása: A prioritás keretében a források az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) aktív munkaerő-piaci programjait 
támogatják, amelyek célja a munkanélküliek visszajuttatása a munkaerőpiacra, a tartós 
munkanélküliség kialakulásának megelőzése, a fiatalok munkaerő-piaci 
beilleszkedésének segítése. A jobb minőségű és hatékonyabb szolgáltatások 
biztosítása érdekében az Operatív Program a szolgáltatások, az állásközvetítés és a 
tanácsadás rendszerének és informatikai hátterének fejlesztését is támogatja.  

2. A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés 
segítésével: A prioritás keretében olyan kezdeményezések támogathatók, amelyek 
célja a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatási esélyeinek javítása, a munkaerő-
piaci és társadalmi beilleszkedésük segítése. Az intézkedések célcsoportjába tartoznak 
többek között a roma emberek, a tartósan munkanélküliek, a fogyatékos emberek, az 
iskolarendszerből lemorzsolódott fiatalok, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 
emberek, szenvedélybetegek, a hátrányos helyzetű térségekben élők. Az intézkedések 
integrált megközelítésen alapulnak, az oktatás és képzés, a foglalkoztatás és a szociális 
szolgáltatások eszközeire egyaránt építenek. A prioritás kiemelt célja a munkaerő-
piaci szempontból különösen hátrányos helyzetű roma emberek 
foglalkoztathatóságának javítása. 

3. Az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodóképesség javítása: 
A prioritás keretében megvalósuló fejlesztések az oktatás és képzés több különböző 
szintjét és formáját átfogják, beleértve az iskolai előkészítőt, az alap- és középfokú 
oktatást, a szakképzést, a felsőfokú szakképzést és a felsőoktatást, valamint a 
felnőttképzést. Az intézkedések keretében támogatást lehet nyújtani az alapkészségek 
és kompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszertani és pedagógiai háttér 
megteremtéséhez, a szakképzés rendszerének a gazdaság igényeihez igazodását segítő 
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fejlesztésekhez, a felsőoktatás fejlesztéséhez annak érdekében, hogy az megfeleljen a 
tudásalapú társadalom és a változó gazdasági környezet elvárásainak, A prioritás 
felnőttképzési programok, ezen belül a  vállalati képzéseket és vállalkozói készségek 
fejlesztését is támogatja.  

4. Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése: Az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap forrásaiból a prioritás keretében támogatás nyújtható a 
humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó oktatási, szociális és egészségügyi 
infrastruktúra fejlesztésére a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés és az ellátások 
minőségének javítása érdekében. 

5. Technikai segítségnyújtás 
 

1. számú ábra 

A HEFOP forrásainak megoszlása a prioritások szerint  
(milliárd HUF, %) 

 

60,31; 
31,5%

58,46; 
30,6%

22,19; 
11,6%

40,82; 
21,3%

9,59; 
5,0% 1. Aktív munkaerő-piaci politikák
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2. Társadalmi kirekesztés elleni
küzdelem

3. Az élehosszig tartó tanulás és
alkalmazkodóképesség
támogatása

4. Az oktatási, szociális és
egészségügyi infrastruktúra
fejlesztése

5. Technikai segítségnyújtás



 138

A fenti prioritásokon belül megvalósítandó intézkedések kidolgozása és az intézkedések 
végrehajtásának nyomon követése és ellenőrzése az egyes szakminisztériumok feladata. A 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint intézményeik vesznek 
részt. 

2. számú ábra 

A HEFOP forrásainak megoszlása a felelős minisztériumok szerint  
(milliárd HUF, %) 

Az Operatív Program végrehajtása pályázati rendszeren keresztül, illetve közvetlenül kijelölt 
állami szervezetek révén központi programként, nemzeti programokat kiegészítve valósul 
meg. 

2. számú táblázat 
A HEFOP leszerződött központi programjai 

 Központi program megnevezése Leszerződött támogatás 
HEFOP 1.1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése 29 800 994 475 
HEFOP 1.2.1 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése   8 160 000 000 
HEFOP 2.1.1 A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az 

oktatásban   3 500 000 000 

HEFOP 3.1.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és 
kompetenciák fejlesztésének támogatása   7 200 000 000 

HEFOP 3.2.1 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése   5 295 300 000 
HEFOP 3.5.1 Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása   3 500 000 000 
HEFOP 4.3.1 Regionális Egészségcentrum modell-intézmény létrehozása 10 800 000 000 

Összesen 68 256 294 475 

69,2; 
36,2%

26,7; 
14,0%

12,6; 
6,6%

82,8; 
43,3%

FMM

OM

EÜM

ICsSzEM
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2005-ben a HEFOP 2.2, „A társadalmi beilleszkedés elősegítése a szociális területen dolgozó 
szakemberek képzésével” című intézkedésen belül is központi program indul várhatóan 1,173 
milliárd összeggel. 

Az Operatív Program keretében 2004-ben 18 pályázati kiírás jelent meg: 13 ESZÁ-ból és 5 
ERFÁ-ból társfinanszírozott. A 2004. évi meghirdetésekre összesen 1584 pályázat érkezett 
be, melyből az Irányító Hatóság 587-et támogatott 68,91 milliárd forint összegben. 
Szerződéskötés 2005. szeptember 15-ig 337 darab nyertes pályázat esetében történt 36,80 
milliárd összegben. 

3. számú ábra 

A HEFOP pályázatain igényelt, megítélt és leszerződött támogatás 
(milliárd HUF) 

A 2004. évben meghirdetett pályázati kiírásokon nyertes pályázatok és a jóváhagyott központi 
programok eredményeként 6 intézkedés (HEFOP 1.1, HEFOP 1.2, HEFOP 3.2, HEFOP 4.1; 
HEFOP 4.2 és HEFOP 4.4) esetében az intézkedésre rendelkezésre álló támogatási keret teljes 
egészére, míg további 2 intézkedés (HEFOP 3.3 és HEFOP 4.3) keretének 90%-ra 
kötelezettséget vállalt az Irányító Hatóság.  

A fennmaradó keretösszegekre 2005-ben 13 új, illetve újra meghirdetett pályázati kiírás jelent 
meg és a közel jövőben további 4 kiírás jelenik meg. 

A szerződéssel rendelkezők esetében a kifizetések előleg formájában és a teljesítés alapján 
történnek. 2005. szeptember 15-i rögzített állapot szerint 17,03 milliárd forint jutott el a 
kedvezményezettekhez előleg formájában, míg a projekt előrehaladási jelentések keretében 
igazolt teljesítések alapján 3,87 milliárd forintot utalt állt az Irányító Hatóság. A kifizetések 
jelentős része a Központi Programok kedvezményezettjei részére került kiutalásra 13,16 
milliárd forint előlegként és 3,62 milliárd forint teljesítés alapján. 
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4. számú ábra 

Kifizetések alakulása  
(milliárd HUF) 
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5. számú ábra 

Kifizetések alakulása intézkedésenként 
(milliárd HUF) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.1 4.2 4.3 4.4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

ERFA ESZA

Kifizetett számla Kifizetett előleg



 141

 

Az Irányító Hatóság feladata a pályáztatáson, a szerződések megkötésén és a támogatások 
kifizetésén túl annak biztosítása, hogy a Programkiegészítő Dokumentumokban intézkedés 
szinten rögzített indikátorok teljesüljenek. A szerződésekben rögzített vállalások feldolgozása 
folyamatban van. A jelenleg rögzített 200 szerződés adatai alapján úgy véli az Irányító 
Hatóság, hogy a legtöbb intézkedés esetében tarthatóak a Programkiegészítő 
Dokumentumokban intézkedés szinten rögzített vállalások. „A munkahelyteremtéshez 
kapcsolódó és a vállalkozói készségek fejlesztését elősegítő képzések támogatása” és a „A 
felnőttképzés rendszerének fejlesztése” intézkedések esetében a célértékek betartása új 
módszerek alkalmazását igényli. Az Operatív Program intézkedéseire vonatkozó valós 
eredmények bemutatása csak a negyedévente benyújtandó projekt előrehaladási jelentések 
feldolgozását követően, valamint a monitoring látogatások és helyszíni ellenőrzések során 
nyert tapasztalatok alapján lehetséges. 
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1. számú melléklet 

 
 

Megítélt támogatás regionális megoszlása ESZA (TA nélkül)
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET      MONITORING INDIKÁTOROK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁJA A 

PROGRAMKIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMBÓL 

Indikátor Intézkedés Típus 
Leírás Egység 

Tényadat 
(2002) 

Cél (2008) Információ forrása Mérés 
gyakorisága 

Kimenet A programban részt vettek összes létszáma Fő 0 25000 Projekt jelentések Évente20 
Eredmény A programokat a tárgyévben sikeresen 

befejezettek száma 
Fő 0 20000 Projekt jelentések Évente 

1.1 A munkanélküliség 
megelőzése és kezelése 

Hatás A programot befejezett személyek elhelyezkedési 
aránya vagy egyéb pozitív kimenet 6 hónappal a 
befejezés után 

Százalék 0 50 ÁFSZ statisztika, 
Projekt jelentések 

Évente 

Kimenet Az új szolgáltatási modell szerint működő és 
felszerelt kirendeltségek száma21 

Darab 0 80 Projekt jelentések Évente 

Eredmény Havonta bejelentett új álláshelyek átlagos száma Darab 38600 50000 ÁFSZ statisztika Évente 

1.2 Az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat fejlesztése 

Hatás Bejelentett üres álláshelyek átlagos élettartama Nap 37 30 ÁFSZ statisztika Évente 
Kimenet A programokba bevont nők száma Fő 0 3200 Projekt jelentések Évente 1.3 A nők munkaerő-piaci 

részvételének támogatása, a 
család és a munka 
összehangolásának segítése 

Eredmény A programokat sikeresen elvégzett nők száma Fő 0 2880 Projekt jelentések Évente 

Kimenet Integrált nevelésre felkészítő továbbképzéseken 
részt vett pedagógusok és pedagógiai munkát 
segítők száma 

Fő 0 11500 Projekt jelentések Évente 

Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 11500 Projekt jelentések Évente 

2.1 Hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása 
az oktatásban 

Hatás A lemorzsolódás mértéke az intézkedésben 
érintett intézményekben 

%  -3% Projekt jelentések Pr.  kezdetekor 
és befejeztével 

Kimenet Képzésen/tanácsadáson/felkészítésen résztvevők 
száma 

Fő 0 15000 Projekt jelentések Évente 

Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 10000 Projekt jelentések Évente 

2.2 A társadalmi beilleszkedés 
elősegítése a szociális területen 
dolgozó szakemberek képzésével 

Hatás A munkához vagy más pozitív eredményhez 
jutott személyek száma 

Fő 0 2000 Projekt jelentések Évente 

                                                 
20 Negyedéves Projekt-előrehaladási Jelentés alapján intézkedés szintű összefoglaló jelentés készül. EU Bizottságnak éves szinten jelent az Irányító Hatóság. 
21 A szervezet korszerűsítését célzó PHARE project keretében (2005. végére) sor kerül a 20 kísérleti kirendeltség megfelelő kialakítására, felszerelésére és 
informatikai infrastruktúrájának felújítására, valamint mintegy 400 munkatárs kiképzésére (a 2008-ra vonatkozó vállalások ezeket tartalmazzák). 
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MONITORING INDIKÁTOROK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁJA A PROGRAMKIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMBÓL FOLYTATÁS 

Indikátor Intézkedés Típus 
Leírás Egység 

Tényadat 
(2002) 

Cél (2008) Információ forrása Mérés 
gyakorisága 

Kimenet A programban részvevők száma (célcsoportba 
tartozó személyek közül) 

Fő 0 8000 Projekt jelentések Évente 

Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 4000 Projekt jelentések Évente 

2.3 Hátrányos helyzetű emberek 
foglalkoztathatóságának javítása, 
különös tekintettel a roma 
népességre Hatás A munkához vagy más pozitív eredményhez 

jutott személyek száma 
Fő 0 2500 Ex post értékelés Egy évvel a 

projekt zárása 
után 

Kimenet A képzésben, továbbképzésben, átképzésben részt 
vevő pedagógusok száma 

Fő 0 4520 Projekt jelentések Évente 3.1 Egész életen át tartó 
tanuláshoz szükséges készségek 
és kompetenciák fejlesztése Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 4520 Projekt jelentések Évente 

Kimenet Továbbképzésben részt vevő szakemberek száma Fő 0 4286 Projekt jelentések Évente 

Eredmény Tanulószerződések aránya Százalék 10 40 Projekt jelentések Évente 

3.2 A szakképzés tartalmi, 
módszertani és szerkezeti 
fejlesztése 

Hatás A munkához vagy más pozitív eredményhez 
jutott személyek száma 

Fő 6397 +17500 Projekt jelentések Évente 

Kimenet Új felsőfokú szakképzésben, Bachelor és Master 
képzésben részt vevők száma 

Fő 0 24000 Projekt jelentések Évente 

Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 9200 Projekt jelentések Évente 

3.3 A felsőoktatás tartalmi és 
szerkezeti fejlesztése 

Hatás A munkához vagy más pozitív eredményhez 
jutott személyek száma 

Fő 0 8800 Projekt jelentések Évente 

Kimenet A képzési programokban részt vettek száma Fő 0 112000 Projekt jelentések Évente 3.4. A munkahelyteremtéshez 
kapcsolódó és a vállalkozói 
készségek fejlesztését elősegítő 
képzések támogatása 

Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 100000 Projekt jelentések Évente 

Kimenet Kifejlesztett új programok száma Program 0 128 Projekt jelentések Évente 
Eredmény Képzettséget szerzett személyek száma Fő 0 50000 Projekt jelentések Évente 

3.5 A felnőttképzés rendszerének 
fejlesztése 

Hatás A munkához vagy más pozitív eredményhez 
jutott személyek száma 

Fő 0 50000 Projekt jelentések Évente 
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MONITORING INDIKÁTOROK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁJA A PROGRAMKIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUMBÓL FOLYTATÁS 

Indikátor Intézkedés Típus 
Leírás Egység 

Tényadat 
(2002) 

Cél (2008) Információ forrása Mérés 
gyakorisága 

Kimenet Felújított vagy újjáépített alapterület M2 0 9600 Projekt jelentések Évente 4.1 Az oktatási és képzési 
infrastruktúra fejlesztése Eredmény Az infrastrukturális fejlesztésekből részesülő 

tanulók száma 
Fő 0 80000 Projekt jelentések Évente 

Kimenet Felújított vagy újjáépített alapterület M2 0 8000 Projekt jelentések A program 
kezdetekor és 
befejeztével 

4.2 A társadalmi beilleszkedést 
elősegítő szolgáltatások 
infrastruktúrájának fejlesztése 

Eredmény A létrehozott vagy fejlesztett szociális 
szolgáltatásokkal kiszolgált háztartások száma 

Háztartás 0 4000 Projekt jelentések Évente 

Kimenet Felújított vagy újjáépített alapterület M2 0 28400 Projekt jelentések A program 
kezdetekor és 
befejeztével 

Eredmény Betegforgalom %  +8% Végső 
kedvezményezett 

A program 
kezdetekor és 
befejeztével 

Eredmény Átalakult kapacitás a 3 régióban Ágyszám 0 300 Projekt jelentések Évente 

4.3 Egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése a hátrányos helyzetű 
régiókban 

Hatás Korai halálozások száma a 3 régióban Fő 5843 5259 KSH A program 
kezdetekor és 
befejeztével 

750 új IT 
munka-
állomás 

Kimenet Létrehozott és továbbfejlesztett kapacitás Db  

1800 
fejlesztett IT 

munka-
állomás 

Projekt jelentések A program 
kezdetekor és 
befejeztével 

Eredmény Intézményközi IT szolgáltatásokat elérő 
felhasználók száma 

Fő 0 3000 Projekt jelentések A program 
kezdetekor és 
befejeztével 

4.4 Egészségügyi IKT fejlesztés 
a hátrányos helyzetű régiókban 

Hatás Átlagos ápolási napszám Nap/eset  -5% GYOGYINFOK, 
NHIF 

A program 
kezdetekor és 
befejeztével 
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EQUAL PROGRAM 
Magyarországon az EQUAL Közösségi Kezdeményezés azokat a kísérleti projekteket 
támogatja, amelyek a hátrányos helyzetű emberek − az etnikai vagy nemi hovatartozással, a 
fogyatékossággal, az életkorral kapcsolatos diszkrimináció, az alacsony iskolai végzettség, a 
szakképzettség hiánya, a befogadó munkahelyi gyakorlatok hiánya, stb. miatt munkát vállalni 
nem tudók − képzését, munkához jutását, foglalkoztatását segítik elő. 

Az EQUAL rendelkezésre álló teljes összege 10,27 milliárd forint, amelyből 7,71 milliárd 
forint az Európai Szociális Alap támogatása.  

Az EQUAL program forrásai az alábbi 5 prioritás között kerülnek felosztásra: 

 A munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra való 
belépésének vagy visszailleszkedésének segítése 

 Az egész életen át tartó tanulás és az olyan „befogadó” munkahelyi gyakorlatok 
támogatása, amelyek a munkaerő-piaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek 
szempontjából érintett emberek álláshoz jutását és munkában maradását segítik 

 A nemek közötti munkaerő-piaci különbségek és a foglalkozási szegregáció 
csökkentése 

 Menedékkérők 
 Technikai segítségnyújtás. 

 
3. számú táblázat 

EQUAL témák kapcsolódása a foglalkoztatási irányvonalakhoz 

EQUAL témák Foglalkoztatási irányvonal 

A. téma   A hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci 
beilleszkedésének elősegítését szolgáló új módszerek 
kidolgozása és kipróbálása 
 

E. téma Befogadó munkahelyi gyakorlatok kialakítása 

7. A munkaerő-piaci integráció elősegítése és küzdelem a 
munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő emberek 
diszkriminációja ellen 

H. téma   Új megközelítések és módszerek kidolgozása a 
horizontális szegregáció csökkentésére 6. Nők és férfiak egyenlősége 

I. téma   Új módszerek kidolgozása és kipróbálása a 
menedékkérők képzésére és munkaerőpiaci 
beilleszkedésének elősegítésére 

5. A munkaerő-kínálat növelése és az időskori aktivitás 
elősegítése 

 
Az EQUAL program a munkaerő-piaci esélyegyenlőség megteremtésére irányuló innovatív 
kezdeményezések támogatásával elősegíti a hazai foglalkoztatáspolitika célkitűzéseinek 
megvalósítását. A hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságának javítása, 
munkaerőpiacra való beilleszkedése nélkülözhetetlen eszköze a foglalkoztatás bővítésének. A 
munkaerő és a munkaszervezet, a vállalkozások alkalmazkodóképességének javítása segíti a 
strukturális átalakulás kihívásainak való megfelelést, a változó gazdasági környezethez való 
igazodást, azokra a célcsoportokra fókuszálva, amelyek a leginkább veszélyeztettek a 
munkaerőpiacról való kirekesztődés szempontjából. Az EQUAL keretében kidolgozott új 
módszerek és eljárások ugyanakkor formálni fogják a hazai foglalkoztatáspolitikai 
stratégiákat, gazdagítani fogják annak módszereit és eszközeit.  

Az EQUAL Program keretében 2005. január 1-vel 39 Fejlesztési Partnerség kezdte meg a 
munkáját. A Program részben nemzetközi együttműködés keretében valósul meg. A hazai 
innovatív megoldásokra és a nemzetközi jó tapasztalatokra építve a program eredményeként 
12 újszerű, a hazai foglalkoztatás- és szociálpolitikában alkalmazható módszert kell 
kidolgozni. 
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4. számú táblázat 

Az EQUAL Program és a HEFOP ESZA-intézkedések közötti összefüggések 

Magyarországi EQUAL Program témái HEFOP 
Prioritások Témák Intézkedések Célcsoportok 

1. Foglalkoztathatóság 

A. A munkaerőpiacra 
való belépés vagy 
visszatérés 
megkönnyítése 

1.1 Munkanélküliség megelőzése és kezelése 
1.2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 

fejlesztése 
2.1 Esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban a 

hátrányos helyzetű tanulók számára 
2.2 A társadalmi befogadás erősítése a szociális 

területen dolgozó szakemberek képzésével 
2.3 A hátrányos helyzetű emberek, köztük a 

romák foglalkoztathatóságának javítása 
3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

készségek és kompetenciák fejlesztésének 
támogatása 

3.2 A szakképzés tartalmi, módszertani és 
szerkezeti fejlesztése 

munkanélküliek, 
inaktívak, nők, romák, 
fogyatékos emberek, 
elítéltek, hátrányos 
helyzetű fiatalok, 
időskorúak 

3. Alkalmazkodó-
képesség 

E. Az egész életen át 
tartó tanulás és a 
befogadó 
munkahelyi 
gyakorlatok 
előmozdítása 

3.4 A munkahelyteremtéshez és a vállalkozói 
készségek fejlesztéséhez kapcsolódó 
képzések 

3.5 A felnőttképzés rendszerének fejlesztése 

foglalkoztatottak, 
önfoglalkoztatók,  
mikro-, kis- és közepes 
vállalkozások, 
vállalatok 

4. Nők és férfiak 
esélyegyenlősége 

H. Új megközelítések és 
módszerek 
kidolgozása a 
horizontális 
szegregáció 
csökkentésére  

1.3 A nők munkaerő-piaci részvételének 
támogatása, a munka és a családi élet 
összeegyeztetése 

nők 

5. Menedékkérők    
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7. sz. melléklet 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szempontrendszer  
a foglalkoztatás bővítését szolgáló politikák kialakításához 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 149  

 
TARTALOM 

 
 

BEVEZETÉS ................................................................................................................................. 150 

1. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI SZEMPONTOK .............................................................. 150 

2. SZEMPONTRENDSZER SZAKTERÜLETENKÉNT .................................................... 153 
2.1. Az adó- és járulékrendszer .......................................................................... 153 
2.2. Beruházás-ösztönzés ................................................................................... 155 
2.3. Oktatás és képzés ........................................................................................ 156 
2.4. Pénzbeli ellátások és szolgáltatások............................................................ 157 

2.4.1. Általános szempontok a pénzbeli ellátásokra és szolgáltatásokra 
vonatkozóan 158 
2.4.2. Specifikus szempontok 159 

 
2.4.2.1. Gyermek vagy más hozzátartozó gondozásához kapcsolódó ellátások......................... 159 
2.4.2.2. Korai nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások.................................................................... 160 
2.4.2.2. Betegségi ellátások........................................................................................................ 160 
2.4.2.5. Munkajövedelemhez kötött ellátások (employment conditional benefits).................... 160 

 
2.5. Információs társadalom............................................................................... 161 
2.6. Lakáspolitika ............................................................................................... 161 
2.7. Közlekedés .................................................................................................. 162 
2.8. Környezetvédelem....................................................................................... 163 

 

 



 150  

BEVEZETÉS 

Az összeállítás célja, hogy útmutatót, módszertani segítséget adjon a foglalkoztatáspolitikai 
célok és prioritások érvényesítéséhez a „nem munkaerőpiaci” (gazdasági, szociális, oktatási, 
stb.) szakpolitikák döntés-előkészítői és döntéshozói számára. Segítséget nyújt az 
intézkedések foglalkoztatással, munkaerőpiaccal kapcsolatos összefüggéseinek, hatásainak 
mérlegeléséhez, és ezáltal a Kormány foglalkoztatás-bővítésre irányuló törekvéseinek 
megvalósításához. 

A foglalkoztatás az egyének és a társadalom egészének életminőségét egyaránt döntően 
befolyásolja. Az egyén szempontjából a munka a jólét, a biztonság és a közösségi életben való 
részvétel alapvető feltétele. A társadalom és a gazdaság szempontjából a versenyképesség és a 
gazdasági növekedés meghatározó tényezője, a társadalmi kohézió erősítésének és az 
esélyteremtésnek nélkülözhetetlen eszköze.  

Magyarországon a foglalkoztatás rendkívül alacsony, a gazdasági aktivitás és foglalkoztatás 
szintje tekintetében az ország az EU tagállamaihoz viszonyítva - és még az új tagállamokhoz 
képest is - a legkedvezőtlenebb helyzetű országok közé tartozik. Sajátosan magyar jelenség, 
hogy az alacsony foglalkoztatás alacsony munkanélküliséggel párosul, ami azt jelzi, hogy a 
nem foglalkoztatott emberek jelentős része nem keres aktívan állást. Az alacsony 
foglalkoztatás korlátozza a gazdaság növekedését, versenyképességét, szűk korlátok között 
tartja az államháztartás bevételeit, miközben növeli a terheit (mindenekelőtt a 
társadalombiztosításra és általában a szociális ellátásokra fordított kiadásokat), korlátozza az 
adóterhek tartós mérséklésének lehetőségét. 

A Kormány programjának egyik központi eleme a foglalkoztatás bővítése a 
munkahelyteremtés támogatása és a munkához jutás segítése révén. Ez a célkitűzés a Nemzeti 
Foglalkoztatási Akcióterv mellett más nemzeti stratégiákban is tükröződik, köztük 
Konvergencia programban és a Nemzeti cselekvési terv a társadalmi összetartozásért című 
dokumentumban. A foglalkoztatás bővítése a 2005. évi költségvetés egyik prioritása. 
Központi szerepe van az uniós politikákban, stratégiákban is (pl. Lisszaboni stratégia).  

Meghatározó szerepük van azoknak az eszközöknek, amelyekkel a foglalkoztatáspolitika elő 
tudja elősegíteni céljainak elérését. De csak más politikák eszközeivel kiegészülve és olyan 
tágabb szakpolitikai környezetbe illeszkedve lehetnek eredményesek, amelyben a 
foglalkoztatás bővítése horizontális célként is megjelenik. Ez azt jelenti, hogy minden 
releváns kormányzati intézkedésnél szükséges megvizsgálni és mérlegelni az adott 
intézkedés foglalkoztatási hatásait.   

Mindebből nem következik, hogy minden intézkedés esetében kizárólagos célnak kell 
tekinteni a foglalkoztatás növelését, de minden esetben mérlegelni kell a foglalkoztatási 
következményeket, és a foglalkoztatási szempontból legkedvezőbb megoldást kell választani 
amennyiben lehetséges és amennyiben a foglalkoztatás szempontjából kedvező döntés 
költségei nem aránytalanul magasak.  

1. ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATI SZEMPONTOK 

A foglalkoztatással összefüggő, a foglalkoztatás növelésére irányuló kormányzati 
törekvéseket számos különböző terület intézkedései szolgálhatják, amelyek a munkaerőpiac 
keresleti és/vagy kínálati oldalát egyaránt érinthetik.  
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A munkaerőpiac keresleti oldalát érintő intézkedések – többek között - azok, amelyek: 

- a munkahelyteremtés támogatására irányulnak,  

- meglévő munkahelyek megtartását segítik,  

- bizonyos munkavállalói csoportok foglalkoztatáshoz nyújtanak pénzbeli támogatást 
vagy kedvezményt,  

- a foglalkoztatás és munkavégzés feltételeire, formáira vonatkozó szabályok alakítását 
szolgálják,  

- a vállalkozások versenyképességét, alkalmazkodóképességét és működésének 
feltételeit érintik. 

A kínálati oldalt érintő intézkedések mindazok, amelyek:  

- a munkavállalók és a potenciális munkavállalók foglalkoztathatóságának javítására, 
tudásának, készségeinek, kompetenciájának (hozzáértésének), munkavégző 
képességének fejlesztésére irányulnak,  

- megkönnyítik a munkavállaló mobilitását; 

- a munkavállalás egyéni feltételeit (pl. munkakörülmények, munkaidő) érintik,  

- az egyén munkavállalási hajlandóságát befolyásolják (pénzügyi vagy nem pénzügyi 
ösztönzőkkel); 

- ösztönzik a bejelentett foglalkoztatást. 

 

A foglalkoztatás bővítése érdekében az alábbi szempontokat horizontálisan, azaz minden 
releváns – a foglalkoztatást, munkaerőpiacot közvetetten vagy közvetlenül érintő – 
kormányzati intézkedés előkészítése és végrehajtása során vizsgálni kell. 

 

a) Növeli-e az adott intézkedés a munkaerő-kínálatot? Ösztönöz-e a munkavállalásra? 
Megéri-e dolgozni? 
A foglalkoztatás bővítése és különösen az inaktivitás csökkentése szempontjából döntő 
jelentőségű, hogy legyen kifizetődő a munka, érje meg dolgozni. Az egyén döntését egy 
adott állás elfogadására vonatkozóan pénzügyi és nem pénzügyi tényezők egyaránt 
befolyásolják.  

A pénzügyi tényezők közül nyilvánvalóan egyik legfontosabb a munkabér. A bérszínvonal 
mellett azonban számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni, illetve azt más 
tényezőkkel összefüggésben kell vizsgálni. Ezek közé tartoznak mindenekelőtt a 
különböző társadalombiztosítási és szociális ellátások jogosultsági feltételei, mértéke, 
különösen a minimálbérhez viszonyított arányuk, valamint az, hogyan lehet az 
ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz jutni, ha arra valaki munkavégzésen keresztül nem 
szerzett jogosultságot, és hogy van-e érzékelhető különbség azok között az ellátások, 
szolgáltatások között, amelyekre munkavégzés alapján, illetve alanyi jogon vagy 
rászorultsági elven lehet hozzájutni. 

A nem pénzügyi tényezők a munkavállalás és munkavégzés feltételeihez, körülményeihez 
kapcsolódnak, amelyek meghatározóak az egyén munkájával való elégedettsége 
szempontjából. Ezek közé tartoznak a család és a munkavégzés összehangolását segítő 
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szolgáltatások, a munkahelyi egészség és biztonság feltételei, a munkavégzés 
rugalmassága és biztonsága, a karrierépítési lehetőségek, a képzésben, továbbképzésben 
való részvétel lehetőségei, stb. 

Az „érje meg dolgozni” elv összességében azt jelenti, hogy egyrészt a pénzbeli ellátások 
rendszerének alakítása során – a megfelelő biztonság megőrzése mellett – a 
munkavállalást ellenösztönző elemeket ki kell küszöbölni, és meg kell erősíteni azoknak 
az ellátásoknak a szerepét, amelyekhez a munkaerő-piaci aktivitást segítő és ösztönző 
elemek kapcsolódnak. Másrészt a munkavállalást segítő nem pénzügyi feltételek 
biztosításával törekedni kell arra, hogy a munkavállalás legyen mindenki számára 
tényleges és vonzó lehetőség. 

 

b) Növeli-e az adott intézkedés, fejlesztési cél a munkaerő-keresletet? Jobban megéri-e 
foglalkoztatni?  
A foglalkoztatáspolitika közvetlen eszközei alapvetően a munkaerő-kínálatra, illetve a 
munkaerő-kereslet és kínálat összehangolására irányulnak. A munkaerő-kereslet növelését 
elsősorban a gazdaságpolitika eszközei segíthetik elő.  

A munkaerő-kereslet növelése olyan politikát feltételez, amely ösztönzi és támogatja a 
munkahelyteremtő beruházásokat, foglalkoztatás-barát környezetet teremt a vállalkozások 
részére, segíti a vállalkozóvá válást. A magyar munkaerő-piaci és foglalkoztatási 
viszonyokat figyelembe véve a kereslet növelésében különösen fontos szerepe van a 
foglalkoztatás-barát (a foglalkoztatás bővítését prioritásnak tekintő) beruházás- és 
fejlesztéspolitikának, valamint az adó- és járulékrendszer alakításának és - ezzel szoros 
összefüggésben - a kis- és közepes vállalkozások foglalkoztatási, munkahely-teremtési 
potenciálja megerősítésének. 

E kérdés speciális esete, kényszerű megfordítása: 
kezelhetőek-e az adott intézkedés foglalkoztatási hatásai, vállalhatóak-e a 
következmények enyhítésének terhei? 
A kormányzati intézkedések és reformok gyakran érintik a költségvetés által fenntartott, 
finanszírozott, támogatott intézményekben dolgozókat (a versenyszférában is). A tömeges 
létszám leépítés okozta társadalmi és foglalkoztatási feszültségek enyhítésének igénye 
megköveteli a hatások előzetes számbavételét, a döntéshozók tájékoztatását, amennyiben 
lehetőség van rá, a javaslat módosítását, illetve azt, hogy a döntéssel együtt szülessenek 
meg a negatív következményeket kezelő, kiegészítő intézkedések. 

Az államnak felelőssége van azokkal, a magánszférában működő gazdálkodó 
szervezeteknél foglalkoztatottakkal szemben is, akiket hátrányosan érint a szerkezetváltás, 
a gazdasági feltételek megváltozása. A felelősség érvényesítésének formáját és mértékét a 
kedvezőtlen hatás nagyságrendjének, érintettjei (területi, szakmai, stb.) összetételének, a 
pénzügyi korlátoknak és az adott tevékenység (ágazati) előrejelzésével perspektívájának 
együttes mérlegelésével lehet meghatározni. 

 

c) Segíti-e az adott intézkedés a munkaerő-kereslet és-kínálat összehangolását, a vállalatok 
és a munkavállalók alkalmazkodását? 
A munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolása a foglalkoztatás bővítésének alapvető 
eszköze. A térbeli mobilitás, a közlekedés javítása, a megfelelő lakáspolitika, vagy az 
átgondolt migrációs politika növelheti a munkaerő-kínálatát azokban a térségekben, ahol 
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munkaerőhiány van, a nem megfelelő kondíciók viszont korlátozhatják a mozgást, 
„röghöz kötve” az álláskeresőket. Az oktatási-képzési rendszernek döntő szerepe van a 
szakmai-foglalkoztatási mobilitásban, az előmenetel, a munkakör, szakma, 
munkahelyváltás megalapozásában, az alkalmazkodóképesség fejlesztésében.  

 

d) Hozzájárul-e az adott intézkedés a munkaerő-piaci esélyegyenlőség és társadalmi 
kohézió erősítéséhez? 
A munkaerő-piaci esélyegyenlőség azt jelenti, hogy mindenki számára egyenlő és 
diszkriminációmentes foglalkoztatási feltételeket kell kialakítani, biztosítani kell az 
egyenlőséget a munkához, képzési lehetőségekhez való hozzájutás tekintetében.  

A szegénység és a társadalmi kirekesztődés egyik meghatározó oka a munkaerőpiacról 
való kiszorulás, a munkanélküliség és különösen a tartós munkanélküliség és az 
inaktivitás. Ezért a társadalmi kohézió és befogadás erősítésének a foglalkoztatás a 
kulcsfontosságú eszköze.  

A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének kulcseleme a foglalkoztathatóság 
javítása, ami azt jelenti, hogy egyfelől fejleszteni kell a munkaerőpiacról kiszorult vagy 
annak veszélyével fenyegetett emberek tudását és készségeit, hogy alkalmassá váljanak a 
munkavállalásra, másfelől olyan eszközöket feltételez, mely az egyéneket 
munkavállalásra ösztönzi. A foglalkoztathatóság javításához a foglalkoztatás, az oktatás és 
képzés, valamint a szociális szolgáltatások eszközeire egyaránt építeni kell. Emellett a 
munkaadókat is ösztönözni kell azoknak az embereknek a foglalkoztatására, akik 
valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. 

Az esélyegyenlőség és a társadalmi kohézió erősítése magában foglalja a munkaerőpiac 
területi különbségeinek csökkentésére irányuló törekvéseket is.  

 

f) Biztosított-e az átláthatóság és a munkavállalók és munkaadók számára kiszámítható 
foglalkoztatási környezet? 
Az intézkedések kidolgozása, alakítása során törekedni kell arra, hogy azok mind a 
munkavállalók, mind a munkáltatók számára kiszámíthatóak legyenek. Különösen fontos 
ez a szabályozási környezet és a támogatási rendszer tekintetében. Ehhez szükséges 
többek között az is, hogy a foglalkoztatást közvetetten vagy közvetlenül érintő politikák és 
intézkedések előkészítése, kidolgozása és végrehajtása az érintett szervezetekkel – 
különös tekintettel a szociális partnerekre - való egyeztetés mellett történjen.  

2. SZEMPONTRENDSZER SZAKTERÜLETENKÉNT 

2.1. Az adó- és járulékrendszer 

Az adók és járulékok rendszerének, illetve az azokhoz kapcsolódó kedvezményeknek a 
munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát tekintve egyaránt meghatározó szerepe van; az 
adópolitika a foglalkoztatás és a munkavállalás ösztönzésének egyik kulcsfontosságú eszköze 
lehet. A foglalkoztatás bővítése ugyanakkor visszahat az adórendszerre: a foglalkoztatottak 
létszámának növekedése növeli az adóalapot és ezáltal az adópolitika mozgásterét is. 
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Az adó- és járulékrendszer alakítása során a foglalkoztatás tekintetében a következő 
szempontokat szükséges mérlegelni.  

 Növeli-e a (bejelentett) munkaerő-keresletet? 
A munkát terhelő adók és járulékok szerepe meghatározó a vállalkozók termelési 
döntéseiben. A létszámra, az újabb felvételekre/leépítésekre vonatkozó döntéseiket a 
foglalkoztatásra rakódó költségek abszolút mértéke mellett a többi termelési tényezőhöz 
viszonyított nagysága is befolyásolja. Egy a munkát kevésbé terhelő adószerkezet, 
amelyben megéri foglalkoztatni, ösztönzi a munkakeresletet. 

Az adók összetétele nem csak a munka és más termelési tényezők viszonylatában 
lényeges, hanem a különböző minőségű munkák iránti kereslet szempontjából is. 
Amennyiben az alacsonyabb értéket termelő munkaerő bérterhe – és így költsége – 
alacsonyabb, nagyobb a valószínűsége, hogy megéri foglalkoztatni. Ennek az 
aspektusnak különösen a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok 
(alacsonyabb képzettségű, nehezebben alkalmazkodó (idősebb, kisgyermekes, 
megváltozott munkaképességű, stb.) esetében van kiemelt szerepe. Foglalkoztatásuk 
ösztönzését célzott adó- és járulékkedvezmények szolgálhatják. 

A bérterhek abszolút mértéke mellett a különböző adók és járulékok szerkezete, 
egymáshoz viszonyított aránya is nagy súllyal esik latba. A fix összegű, minden bért 
ugyanakkora összeggel terhelő járulék relatíve nagyobb mértékben drágítja az alacsony 
béreket. 

A munkaerő-kereslet, a munkáltatói döntések szempontjából a személyi 
jövedelemadónak korlátozott és meglehetősen közvetett szerepe van. 

 Javítja-e a versenyképességet? 
A bruttó bérköltség közvetlen keresleti hatásán felül a versenyképességen keresztül is 
befolyásolja a munkakeresletet, mivel csak versenyképes vállalatok hozhatnak létre 
fenntartható munkahelyeket, biztosíthatnak tartós foglalkoztatást.  

A vállalatok versenyképessége mellett a bérterhek alakulása kiemelkedően fontos az 
ország versenyképességi előnyének megtartása szempontjából is. A magyar munkaerő 
relatív versenyképességét a viszonylag magas járulékterhek ellenére is biztosítja a bérek 
alacsony szintje. Hosszútávon azonban a bérek európai átlaghoz történő konvergenciája 
elkerülhetetlen, ami a relatív versenyelőny elvesztéséhez vezethet. Ezért az adópolitika 
szerepe e tekintetben – figyelembe véve a környező országok adópolitikáját is – még 
inkább meghatározóvá válik a jövőben. . 

 Növeli-e a munkaerő-kínálatot? Ösztönöz-e a munkavállalásra? 

A munka kínálata – a piacon kívüli tényezőket figyelmen kívül hagyva, és a keresletet 
adottnak véve – a munka árától, az érte megszerezhető jövedelemtől függ. Ennek 
nagyságát a személyi jövedelem adórendszer nagymértékben módosítja, és nagy a 
szerepe abban, hogy megérje dolgozni. Különösen nagy a szerepe a munkavállalással 
megszerezhető jövedelmeket sújtó terheknek azoknál a munkavállalói csoportoknál, 
amelyeknél a munkaerőpiacról való távolmaradás kockázata nagy. Az idősek, a 
gyermeket nevelők és más munkapiaci szegmensek esetében a szabadidő értéke és a 
munkaerőpiacon kívül megszerezhető jövedelmek – például szociális juttatások – 
különösen megnövelik ezt a kockázatot, ezért itt a bérterhek mérséklése jelentősen 
ösztönözheti a munkakínálatot. 
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 Kiszámítható és átlátható-e a rendszer a munkáltatók és a munkavállalók számára? 
Az adók és járulékok változásainak kiszámíthatósága, a rendszer egyszerűsége és 
átláthatósága legális foglalkoztatásra ösztönzi a munkaadókat és javítja az adómorált, 
ami csökkenő terhelés mellett is növekvő bevételeket eredményezhet. 

Az adó mértéke mellett jelentős szerepe lehet a munkakínálat ösztönzésében az 
adórendszer egyszerűségének, átláthatóságának és a változások kiszámíthatóságának. A 
bonyolult adminisztráció – mint a magas bérterhek – a kínálat visszafogása mellett a 
fekete munkavállalás irányába terelheti a munkavállalókat. 

2.2. Beruházás-ösztönzés 

A beruházások ösztönzésének célja kettős, egyrészt növelni a gazdaság versenyképességét, 
másrészt munkahelyeket teremteni. A célok között csak látszólag és csak rövidtávon lehet 
átváltás: amennyiben a beruházást nem kötjük munkahelyteremtéshez a gazdaság hosszú távú 
versenyképességének alapjai nem bővülnek; ha az új munkahelyek létrehozása nem jár együtt 
a hatékonyság növekedésével, a beruházás nem fenntartható. 

A foglalkoztatás bővítése, új munkahelyek létrehozása érdekében a beruházás-ösztönző 
támogatási rendszerek működtetése, a támogatások odaítélése során a következő 
szempontokat fontos figyelembe venni. 

 Növeli-e a munkaerő-keresletet? 
A beruházások és a munkaerő-kereslet növelése közötti kapcsolat összetett. A 
beruházások egy része közvetlenül új munkahelyeket hoz létre. Más beruházások 
munkahelyeket váltanak ki, de ennek ellenére elkerülhetetlenek lehetnek a tevékenység, 
ágazat versenyképességének megőrzéséhez. Bizonyos beruházások foglalkoztatási 
hatása rövid- és hosszútávon ellentétes lehet: rövid távon a munkaerő-kereslet 
csökkenéséhez, munkahelyek megszűnéséhez vezethet, hosszabb távon azonban a 
versenyképesség és a hatékonyság javításának feltételeit megteremtve fenntartható 
munkahelyek létrehozását eredményezheti. 

A foglalkoztatási hatás abban (is) érvényesül, hogy a beruházások megvalósítása 
munkaerőt igényel és ezáltal foglalkoztatási lehetőséget biztosít. Ez olyan beruházások 
esetében is érvényesülhet, amelyeknek egyébként nincs közvetlen foglalkoztatási hatása 
(pl. útépítés, oktatási intézmények felújítása, stb.).  

 Kiknek teremt foglalkoztatási lehetőséget? 
A foglalkoztatott létszám változásán kívül a támogatás illetve a támogatás mértékének 
megítélésekor fontos szempont lehet bizonyos munkaerő-piaci szempontból hátrányos 
csoportok foglalkoztatásának előírása vagy előnyben részesítése (például magasabb 
támogatási mérték megállapítása tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén). 
A közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló állami beruházások, illetve az államilag 
támogatott esetében előnyben részesíthetők azok a pályázók, amelyek vállalják, hogy a 
beruházás kivitelezése során meghatározott számban munkaerő-piaci szempontból 
hátrányos helyzetű embereket foglalkoztatnak. 

 Mely ágazatokban, illetve mely térségekben érvényesül foglalkoztatás-bővítő hatás?  
A nettó foglalkoztatási hatás maximálása érdekében mérlegelendő lehet a támogatások 
ágazatok szerinti differenciálása, illetve olyan ágazatokra koncentrálása, amelyekben az 
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új termelő kapacitások nem szorítanak ki már meglévőket a piacról. Fontos szempont 
továbbá, hogy egy adott támogatás mely térségekre irányul, előnyben részesíti-e azokat 
a térségeket, amelyekben nagyobb a munkanélküliség, alacsonyabb a foglalkoztatás.  

 Kiszámítható-e a támogatási rendszer? 
Mind a támogatások, mind a beruházási adókedvezmények foglalkoztatási hatása 
nagyban múlik a kiszámíthatóságon. Egyrészt – amennyiben a gazdaságpolitikának 
prioritása a foglalkoztatás, és ezért a beruházás-ösztönzést foglalkoztatás-bővítéshez 
köti – lényeges, hogy a létszámbővítés és továbbfoglalkoztatás követelménye 
megjelenjék, annak betartását ellenőrizzék, és számon kérjék. Másrészt a vállalkozások 
számára fontos a foglalkoztatáshoz kötött kedvezmények és támogatások 
konstrukcióinak és mértékének tervezhetősége, az hogy mennyire hosszú távon lehet 
velük kalkulálni. 

2.3. Oktatás és képzés 

A munkavállalók foglalkoztathatóságának egyik legfontosabb eleme a képzettség, a 
megszerzett tudás és készségek. Ezért az oktatás és képzés szerepe meghatározó a munkaerő-
kínálat összetétele és minősége szempontjából, hatásai a foglalkoztatás tekintetében 
közvetlenül és közvetetten, rövid és hosszú távon egyaránt érvényesülnek.  

Az oktatás-képzés és a foglalkoztatáspolitika kapcsolata többrétű. A képzés bizonyos elemei 
és formái közvetlen foglalkoztatáspolitika célt szolgálnak. Ez a fejezet azonban – a 
szempontrendszer céljának megfelelően – nem a közvetlen munkaerő-piaci kötődésű 
intézkedésekkel kapcsolatos követelményeket, hanem azokat a szempontokat foglalja össze, 
amelyeket az oktatást és képzést érintő intézkedések alakításánál általánosan figyelembe kell 
venni.  

Az oktatási és képzési politikák alakítása során a foglalkoztatás tekintetében a következő 
szempontokat kell vizsgálni. 

 Hogyan befolyásolja a munkaerő-kínálatot?  
A nappali oktatásban és képzésben való részvételt, a résztvevők létszámát és a képzés 
időtartamát érintő intézkedések közvetlenül befolyásolják a munkaerő-kínálatot, 
csökkentik vagy bővítik a rendelkezésre álló munkaerő-állományt. A képzés struktúrája, 
a tanuló létszám megoszlása a különböző iskolatípusok, képzési szintek, formák és 
szakmák, szakirányok között pedig alapvetően meghatározza a munkaerő-kínálat 
összetételét. Az iskolai kibocsátást, a képzési összetételt érintő oktatáspolitikai 
intézkedések meghozatalánál minden esetben elengedhetetlen tehát a munkaerő-piaci 
hatások vizsgálata. Az egyes intézkedéseknél és döntéseknél konkrétan kell mérlegelni a 
(térségi) munkaerő-piaci helyzet és az adott képzési szint, forma, stb. összefüggéseit, 
kölcsönhatásait, egy-egy iskolatípus, szakirány, stb. indításának, fenntartásának a 
lehetőségét, szükségességét. 

 Segíti-e a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolását, az oktatás és képzés 
rendszerének a munkaerő-piaci igényekhez való folyamatos alkalmazkodását? 
Az oktatási-képzési tartalom és forma megválasztásának, az intézményrendszer 
struktúrájának, az egyes intézmények illeszkedésének (az átjárhatóság lehetőségének) 
segítenie kell a munkaerő-kereslet és kínálat összehangolását, az alkalmazkodást a 
munkaerő-piaci igényekhez. Ezért ezt valamennyi szinten érvényesíteni szükséges a 
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szabályozásra, irányításra, az infrastrukturális beruházásokra, a finanszírozásra és 
általában a fejlesztésekre vonatkozó döntések során. 

Meg kell vizsgálni, hogy az adott intézkedés – a továbbtanulási lehetőségeket is 
figyelembe véve – megfelelő alapot (tudást, kompetenciát) biztosít-e a munkaerő-piaci 
belépéshez és alkalmazkodáshoz. Számba kell venni, hogy az adott, illetve kialakítandó 
struktúrában biztosított-e a rugalmasság és a folyamatos alkalmazkodás, az intézkedés 
nem teremt-e - erősíti-e, gyengíti-e az - ellenérdekeltséget a változtatásokkal szemben, 
biztosítottak-e a megfelelő visszacsatolások a munkaerő-piaci kimenetek tekintetében, 
stb.  

 Erősíti-e a munkaerő-piaci esélyegyenlőséget? 
Az oktatásban és képzésben való részvétel, a különböző képzési formákhoz és 
lehetőségekhez való hozzáférés és hozzájutás tekintetében megnyilvánuló 
egyenlőtlenségek munkaerőpiaci hátrányokat eredményeznek, gyengíthetik, vagy éppen 
erősíthetik a „hozott” esélykülönbségeket. Azok az intézkedések, amelyek célja az 
esélyegyenlőség érvényesítése és erősítése az oktatásban, egyúttal a munkaerő-piaci 
esélyek javítását is szolgálják (beleértve az álláshoz jutás esélyét, a karrierlehetőségeket, 
a kereseti lehetőségeket, stb.), és megelőzhetik olyan hátrányok kialakulását, amelyek 
hosszú távon is meghatározóak az egyén életlehetőségei szempontjából. Az 
intézkedéseket, az átalakítás irányát minden esetben mérlegelni kell tehát ebből a 
szempontból is. Gyakran nem elegendő azonban csupán kiegészítő intézkedéseket tenni 
az esélyegyenlőség segítése, az adott intézkedés kedvezőtlen hatásainak enyhítése 
érdekében, változatlanul hagyva a diszfunkcionálisan működő rendszert, hanem a 
rendszer nagyarányú átalakulására kell javaslatot tenni.. 

2.4. Pénzbeli ellátások és szolgáltatások 

Ez a fejezet a szociális ellátórendszernek a munkavállalási korúak által igénybe vehető 
pénzbeli ellátásaira (ideértve a TB-alapon, vagy szociális, illetve alanyi jogon járó, aktív 
korúak által igénybe vehető ellátásokat) és a munkaerő-piaci részvétel szempontjából releváns 
szolgáltatásaira vonatkozóan határozza meg azokat a szempontokat, amelyeket a 
foglalkoztatási hatások szempontjából vizsgálni kell. A fejezet egyrészt tartalmaz néhány 
általános szempontot a pénzbeli ellátásokkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban, másrészt 
ellátás-típusonként specifikus szempontokat is meghatároz. Ez utóbbi esetben az elemzés 
kiindulási pontja az élethelyzet, amelyhez a juttatás vagy szolgáltatás kapcsolódik.  

A fejezet nem tartalmazza a munkanélküli ellátórendszer elemeit, mivel azok a 
foglalkoztatáspolitika közvetlen eszközeit jelentik, amelyeknél nem horizontális 
szempontként, hanem közvetlenül érvényesítendő a foglalkoztatás bővítésére való törekvés. A 
munkanélküli ellátások és a pénzbeli ellátások összefüggésében azt kell szem előtt tartani, 
hogy a munkanélküli járadék olyan ellátás, amely egyrészt biztosítási alapú, és mint ilyen 
ösztönöz a munkavállalásra, másrészt a munkaerő-piaci aktivitást segítő munkaerő-piaci 
szolgáltatásokkal kapcsolódik össze, ami szintén a munkaerő-piaci aktivitás megőrzését 
szolgálja. Éppen ezért a munkavállalásra való ösztönzés szempontja azt kívánja meg, hogy 
ennek az ellátásnak – és minden olyan ellátásnak, amelyhez az aktivitás megőrzését segítő 
szolgáltatások kapcsolódjanak – a szerepét erősíteni kell („választhatóbbá” kell tenni) az 
inaktivitáshoz kötődő ellátásokhoz képest.  

A pénzbeli ellátások hatása a keresleti oldalon közvetetten, elsősorban az ellátásokat (is) 
finanszírozó adó- és járulékrendszeren keresztül érvényesül. A munkaerő-kínálat 
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szempontjából fontos kérdés, hogy a pénzbeli ellátások ösztönöznek-e munkavállalásra. 
Fontos kérdés az is, hogy a pénzbeli ellátások javítják-e a társadalmi esélyegyenlőséget és 
kohéziót. Elérik-e azokat, akiknek arra szükségük van?  

2.4.1. Általános szempontok a pénzbeli ellátásokra és szolgáltatásokra vonatkozóan 

A munkavállalási korúaknak nyújtható pénzbeli ellátások alapvetően szűkítik a munkaerő-
kínálatot és csökkentik a munkavállalási hajlandóságot, hiszen valamilyen mértékben 
helyettesítik a munkával megszerezhető jövedelmet (bár kétségtelen, hogy hozzájárulhatnak a 
munkavégző képesség fenntartásához). Ezekkel az ellátásokkal kapcsolatban azt kell 
mérlegelni, hogy milyen esetekben indokolt és méltányos a munkajövedelem bizonyos 
mértékig történő helyettesítése.  

A főbb vizsgálati szempontok a következők. 

 Az egyes ellátások milyen feltételekkel vehetők igénybe? Kapcsolódnak-e hozzájuk 
aktivizáló intézkedések? 
Az ellátások igénybevételének feltételei közül a munkavállalásra való ösztönzés 
szempontjából meghatározó, hogy egyrészt korábbi munkaviszonyhoz kötött, biztosítási 
alapú-e az ellátás, másrészt - a rászorultsági elven nyújtott ellátások esetében - az 
ellátásra való jogosultság függ-e az egyén munkaerő-piaci státusától (kikötés-e pl. az 
állásnélküliség, vagy a foglalkoztatottak számára is megállapítható). Vizsgálandó, hogy 
a pénzbeli ellátáshoz kapcsolódnak-e olyan szolgáltatások (és esetleg a szolgáltatások 
igénybevételének kötelezettsége), amelyek segítik a munkaerőpiacra való visszatérést 
tájékoztatással, tanácsadással, a foglalkoztathatóság, a munkavégző-képesség 
javításával, vagy egyéb módon. 

 Mekkora a pénzbeli ellátások aránya az átlagos munkajövedelmekhez képest? 
Mekkora a helyettesítési ráta, illetve a szegénységi csapda mértéke?  
Sok tartósan munkanélküli vagy inaktív ember számára az állástalanság legvalószínűbb 
munkaerő-piaci alternatívája az alacsony bérű foglalkoztatás. Ezért az elvonások és 
szociális transzferek célzott összehangolásán keresztül amennyire lehetséges, elő kell 
segíteni ezeknek a munkáknak az elfogadását. A munkavállalásra való ösztönzés 
érdekében azt kell vizsgálni, fennáll-e, megmarad-e a munkajövedelmek relatív előnye. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a kiterjedt be nem jelentett munkavégzés torzíthatja 
az ellátások hatását: az alacsonyabb szintű ellátásokat is elfogadhatóvá, a 
kötelezettségekkel járó munkavégzés elutasítását pedig ésszerűvé teheti.  

 Megengedett-e az ellátás melletti folyamatos munkavégzés? Ha igen, milyen 
mértékben?  
Az ellátás melletti munkavégzés lehetővé tétele/tiltása a jogosultsági feltételek 
meghatározásának egyik legfontosabb eleme. Egyik oldalról el kell kerülni, hogy a 
párhuzamos munkavégzés a munkaerőpiac részleges, korai elhagyására ösztönözzön. Ez 
torzíthatja a keresletet is (munkáltatók „beszámítják” a fizetésbe az ellátást). Másik 
oldalról viszont pozitív és szükséges a munkaerőpiaccal való kapcsolat fenntartása, mert 
hozzájárul a munkavégző-képesség megőrzéséhez, és növeli a munkába állás esélyét. A 
munkavállalás általános tiltása erősítheti továbbá a be nem jelentett munka vállalását, 
illetve kényszerét. Ezek a szempontok általánosan, valamennyi ellátásra nem 
vizsgálhatóak, nem érvényesíthetőek, ezért minden intézkedésnél konkrétan számba kell 
venni a várható hatásokat. 
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 Támogatják-e az ellátásra vonatkozó szabályok a munkába állást?  
A munkavállalás támogatása szempontjából előnyösek azok a megoldások, amelyek 
anyagilag és megfelelő szolgáltatásokkal is segítik az átmenetet (akár az ellátás 
továbbfolyósításával és fokozatos megszüntetésével, akár más, átmeneti támogatásokkal 
pl. adó-visszatérítésekkel, a hozzátartozók számára nappali intézményekkel). Ezért az 
ellátási rendszer átalakítása során fontos szempont, hogyan segítheti a hosszabb inaktív 
időszakot követő munkavállalást és az ezzel járó életforma-váltást, többlet-költségek 
vállalását. Meg kell vizsgálni, milyen módon (az ellátás-munkavégzés közötti átváltási 
lehetőséggel) csökkenthető a munkába állás és az ellátásból való kilépés kockázata, 
növelhető az egyén biztonsága és mérsékelhető a „biztos” ellátás munkavállalást 
ellenösztönző hatása. 

 Milyen lehetőség az ellátások  sorba kapcsolására, hogyan lehet átkerülni az egyik 
rendszerből a másikba?  
A munkaerőpiacra való visszatérést az segíti, ha az ellátási periódusokat minél 
tartósabban szakítja meg a foglalkoztatás. Ezért indokolt mérlegelni, milyen 
feltételekkel lehet átlépni az egyes rendszerekbe, vannak-e az ellátást kényszerűen 
megszakító-felülvizsgáló eljárások. 

Ezeket a szempontokat valamennyi biztosítási és rászorultsági alapú, segély-jellegű 
(rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, átmeneti segélyek, a 
kötött felhasználású segélyek), jövedelemteszthez kötött ellátásnál indokolt vizsgálni és 
figyelembe venni. A továbbiakban az általános szempontokat kiegészítjük néhány olyan 
specifikus megfontolással, amelyeket még célszerű számításba venni egy-egy konkrét ellátási 
forma fejlesztésre vonatkozó elképzelés, intézkedés kialakításakor. 

 2.4.2. Specifikus szempontok  

2.4.2.1. Gyermek vagy más hozzátartozó gondozásához kapcsolódó ellátások 

A gyermek vagy más hozzátartozó gondozásához kapcsolódó ellátások a GYES, a GYED, a 
GYET, valamint az ápolási díj. A foglalkoztatás szempontjából az alábbi tényezők figyelembe 
vétele szükséges. 

 Milyen időtartamú a kiesés a munkaerőpiacról, a munka világából 

Foglalkoztatási szempontból kedvező, ha az ellátások időtartama nem túlságosan 
hosszú. A munkaerőpiacról való hosszabb kimaradás megnehezíti a későbbi visszatérést 
– a készségek és ismeretek elavulása, a munkahely esetleges megszűnése miatt – 
különösen az alacsony iskolai végzettséggel és amúgy is gyengébb munkaerő-piaci 
kötődéssel rendelkező szülők körében.  

 Vannak-e visszatérést segítő mechanizmusok, feltételek?  
A gyermekgondozás szabadságról való visszatérést számos feltétel és kedvezmény 
segíti, ezek köre folyamatosan szélesedik. Az újabb kedvezményekről, a változtatásról 
hozott intézkedéseknél alapvetően azt szükséges vizsgálni, hogy azok eléggé erősek-e, 
intenzívek-e, hogy pozitív irányba fordítsák a munkáltatók, illetve a gyermeküket, 
hozzátartozójukat otthon gondozók érdekeltségét, képesek-e ellentételezni a 
foglalkoztatással járó többlet-terheket és erőfeszítéseket mindkét fél számára. 
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 Vannak-e alternatív, a gyermekek és hozzátartozók napközbeni ellátását biztosító 
szolgáltatások? 

Ezek elérhetősége is meghatározó a munkavállalással kapcsolatos döntések 
meghozatalánál. Azt kell vizsgálni, hogy a férőhelyek száma, a megközelíthetőség, az 
igénybevétel szabályai, a szolgáltatás működési rendje (nyitva tartás), térítési díjak, 
valamint a szolgáltatások minősége és az igénybevétel társadalmi megítélése segíti-e, 
vagy akadályozza a mielőbbi visszatérést a munkaerőpiacra. 

2.4.2.2. Korai nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 

Magyarországon – miközben alacsony a nyugdíjkorhatár – igen jelentős a korhatár előtt, 
elsősorban egészségük megromlása, megrokkanásuk miatt nyugdíjba vonulók száma. 
Általános tapasztalat, hogy – bár nagy az igény a nyugdíj melletti munkavállalásra – a 
nyugdíjazás az esetek döntő részében visszafordíthatatlan. Ezért – különösebb vizsgálat nélkül 
– általánosan kitűzhető cél, hogy fokozatosan mérséklődjék a korhatár előtt nyugdíjba 
vonulók száma. A cél elérése érdekében – az általános megfontolásokon túl – még az alábbi 
szempontokat kell figyelembe venni. 

 A jogosultsági feltételek ösztönöznek-e a munkaerőpiaci visszatérésre?  
Kívánatos, hogy korkedvezményeket, illetve rokkantsági ellátásokat csak azok 
vehessenek igénybe, akiknek egészségi állapota/munkavégző képessége ezt valóban 
indokolja. A nyugdíj ne legyen a munkanélküli ellátás alternatívája, és – legalábbis 
fiatalabb korban - csak igen indokolt esetben adjon lehetőséget a végleges kivonulásra. 
Ezt a szempontot a jogosultsági feltételek, illetve a jogosultságot megállapító eljárások 
fejlesztése, módosítása során érvényesíteni kell. 

 Vannak-e a rehabilitációt, a munkavállalást segítő szolgáltatások? 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők jelentős része 
elavult szaktudással és készségekkel rendelkezik, amelyek tovább romlanak az 
inaktivitásban töltött idő alatt. Ezért foglalkoztatási szempontból olyan megoldások 
támogathatók, amelyekben a rokkantsági ellátások összekapcsolódnak aktivitást, 
munkaerőpiacra való visszatérést támogató eszközökkel, már az ellátás 
igénybevételének korai szakaszától. 

2.4.2.3. Betegségi ellátások 

A munkavállaló betegségének idejére járó ellátásokat megosztva fedezi a munkáltató és az 
egészségbiztosítási pénztár. A munkáltatókat közvetlenül terhelő kiadások aránya 
folyamatosan emelkedett. Foglalkoztatási szempontból indokolt megvizsgálni, hogy ez a 
rendszer mennyiben növeli az érdekeltséget a fix jövedelmet biztosító szociális ellátások 
megszerzésére és megtartására. 

2.4.2.4. Munkajövedelemhez kötött ellátások (employment conditional benefits) 

Ilyen ellátások a gyermekek, illetve a súlyos fogyatékosság után járó adókedvezmények. 
(Speciális esete a foglalkoztatott nyugdíjasok kedvező adózása.) Foglalkoztatási szempontból 
az adókedvezmények általában hatásosabbak, mint az alanyi jogosultságon, illetve 
rászorultságon alapuló juttatások, de csak abban az esetben, ha ugyanaz a kör részesül benne 
(így pl. a családi pótlék és a családi adókedvezmény mai formájának foglalkoztatási 
hatékonysága nem vethető össze, hiszen az alacsony jövedelműek a családi kedvezményt nem 
tudják igénybe venni). A negatív adó-típusú kedvezmény viszont ellenösztönző lehet a 
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munkavállalásra, illetve a munkakínálat növelésére (hogy többet keressen, a házastárs is 
munkát vállaljon, stb.). Ezeket a hatásokat minden adókedvezmény kontra ellátás esetében 
külön kell vizsgálni. 

2.5. Információs társadalom 

Az információs és kommunikációs technológiák közvetlenül és közvetve is befolyásolhatják a 
munka keresletét és kínálatát. A konkrét intézkedések foglalkoztatási hatásainak vizsgálatakor 
az alábbi szempontokat indokolt figyelembe venni. 

 Növeli-e a foglalkoztatást? 
Az információs technológiai eszközök előállítása és alkalmazása (és egyre növekvő 
mértékben az újrahasznosítása is) új és új típusú munkahelyeket teremthet. Ugyanakkor 
a korszerű technológiák bizonyos szektorokban és foglalkozásokban kiválthatják az 
élőmunkát, és ezáltal a munkaerő-kereslet csökkenéséhez vezethetnek. Hosszabb távon 
azonban - a versenyképesség javításával - a foglalkoztatás (megőrzése) szempontjából is 
pozitív lehet a hatása. 

Az új és hatékonyabb munkaszervezési formák a cégek verseny- és 
alkalmazkodóképességének javításán keresztül növelhetik a foglalkoztatási potenciált. 
Emellett a munkaerőpiacon korlátozott mobilitási potenciáljuk miatt hátrányos helyzetű 
emberek (pl. fogyatékos emberek, kisgyermeket nevelő szülők, nehezen megközelíthető 
településen élők stb.) számára új munkalehetőségeket teremthetnek, és - elősegítve a 
munka és a családi élet összehangolását - növelhetik a nők munkaerő-kínálatát.  

Mindez azonban csak akkor jelenthet tényleges foglalkoztatási lehetőséget, amennyiben 
a munkavállalók rendelkeznek az információs technológiákban rejlő előnyök 
kihasználásához szükséges készségekkel és kompetenciákkal, illetve lehetőségük van 
ezek megszerzésére, fejlesztésére, amit a fejlesztési stratégiák, intézkedések előkészítése 
során figyelembe kell venni. 

 Javítja-e a foglalkoztatási és képzési szolgáltatásokhoz való hozzáférést?  
Az információs technológiák alkalmazásának a foglalkoztatás, álláshoz jutás 
szempontjából szerepe lehet a foglalkoztatási szolgáltatások (pl. munkaközvetítés, 
tanácsadás, állásinformációk, stb.), valamint a képzési lehetőségek (távoktatás) 
hozzáférhetővé és elérhetővé tétele tekintetében is. Az ilyen szolgáltatások 
létrehozására, fejlesztésére irányuló intézkedések esetében fontos szempont, hogy a 
szolgáltatások akadálymentesek, azaz a fogyatékos emberek számára is hozzáférhetőek 
legyenek.  

2.6. Lakáspolitika 

A lakáspolitika kialakítása során a mobilitási hajlandóságra és lehetőségekre gyakorolt 
hatásokat kell mérlegelni.22  

 A lakhatási és a tulajdoni formák növelik-e a mobilitási hajlandóságot?  

                                                 
22 Emellett az államilag közvetlen vagy közvetett módon ösztönzött/támogatott lakásépítési programoknak 
közvetlen munkaerő-keresleti hatásuk is van azáltal, hogy (átmenetileg) munkahelyeket hoznak létre az 
építőiparban, és viszonylag jelentős keresletet teremtenek hátrányos helyzetű (alacsony iskolai végzettségű) 
munkavállalók iránt is (lásd 2.2. pont). 
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A munkaerő-mobilitását a bérlakások elérhetővé tétele, illetve a lakásbérlet támogatása 
segíti. Az informális és illegális lakásbérleti piac megnehezíti a területi mobilitás 
költségeinek munkavállaló és munkáltató közötti megosztását. Foglalkoztatási 
szempontból tehát alapvető fontosságú a lakásbérleti piac „kifehérítése”, illetve a 
bérlakások építése/építésének ösztönzése.  

Foglalkoztatási szempontból jelentős szerepe van annak, hogy léteznek-e a 
munkavállaláshoz kapcsolódó, átmeneti lakhatási lehetőségek. (A rendszerváltás előtti 
időszak földrajzi mobilitást ösztönző átmeneti lakhatási lehetőségei, elsősorban a 
munkásszállók jelentős része megszűnt, helyettük nem alakult ki új rendszer.) 

 Növelik-e a mobilitási hajlandóságot a lakásvásárláshoz, lakásépítéshez kapcsolódó 
állami támogatások?  
A gyermekek után járó támogatás (szociálpolitikai) és az államilag támogatott hitelek, 
adókedvezmények rövid távon esetleg ösztönözhetik a mobilitást, ugyanakkor közép – 
illetve hosszú távon kifejezetten ellenösztönző hatásuk lehet. (Pl. jelzáloggal, hitellel 
terhelt lakást eladni bonyolult adminisztratív procedúra, szociálpolitikai támogatásból 
hátrányos helyzetű településen felépített házat értékesíteni nagyon nehéz stb.). 
Munkaerőpiaci szempontból nem kedvező, hogy a fix összegű támogatások (pl. 
szociálpolitikai támogatás) a lakásár viszonylatában „többet érnek” azokban az 
alacsonyabb lakásár-színvonallal jellemezhető térségekben, ahol kevesebb 
munkalehetőség van, és ezáltal arra ösztönzik az igénybevevőket, hogy ezekben a 
térségekben vásároljanak/ építsenek lakást. 

A nem fix összegű, a lakásár (vagy lakásbérleti díj) arányában meghatározott 
támogatások esetében is fontos mérlegelési szempont, hogy a támogatások mértéke 
lehetőleg ne a leghátrányosabb helyzetű térségek árszínvonalához igazodjék, hanem a 
több munkalehetőséget kínáló, fejlettebb térségekben is segítse a lakhatáshoz jutást. 
Vizsgálni kell továbbá a lakásvásárláshoz kapcsolódó adminisztrációs és egyéb 
költségeket (illetékek, ügyintézési díjak stb.) is, mert mértékük ellenösztönzőként hathat 
a lakás- és ezen keresztül a földrajzi mobilitásra. 

 Kiszámítható-e a lakástámogatási rendszer?   
A mobilitási hajlandóság szempontjából fontos szerepe lehet a lakástámogatási rendszer 
kiszámíthatóságának is. Különösen fontos ez a lakásbérletet támogató rendszerek 
esetében, hiszen amennyiben nagy a kockázata annak, hogy ezek a támogatási 
rendszerek megszűnnek vagy feltételei módosításuknak, az döntő mértékben 
befolyásolhatja a munkavállalás érdekében történő költözéssel kapcsolatos döntéseket.  

2.7. Közlekedés 

A közlekedés a munkaerő térbeli mobilitását közvetlenül befolyásoló tényező és nagyon 
fontos a megfelelő munkaerő-kínálat biztosítása szempontjából, különösen a hátrányos 
helyzetű, munkahely-hiányos településeken élők számára. Az egyéni ingázási döntések 
meghozatalánál szerepet játszik az elérhető kereset, a távolság (utazási idő) és az utazási 
költségek. A foglalkoztatás szempontjából tehát az alábbi tényezőket kell figyelembe venni.23  

 

                                                 
23 Ez a fejezet  a közlekedés tekintetében kizárólag a munkaerő-piaci mobilitással összefüggő szempontokat 
tartalmazza. Emellett a közlekedési beruházásoknak közvetlen foglalkoztatási hatásuk is van azáltal, hogy 
(átmenetileg) jelentős munkaerő-keresletet teremtenek (lásd 2.2. pont).  
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 Rendelkezésre áll-e a megfelelő infrastruktúra?  
Fontos a közúthálózat minősége, kiterjedése, és szükség van megfelelő hálózatú, 
járatsűrűségű tömegközlekedési hálózatra is. Ezért minden, a közlekedésre, annak 
támogatására vonatkozó döntés során vizsgálni kell annak munkaerő-piaci hatásait. 
Figyelembe kell venni, hogy a nők és az alacsonyabb keresetű munkavállalók nagyobb 
arányban veszik igénybe a tömegközlekedést, ezért minden előrelépés e téren 
erőteljesen növelheti munkaerő-kínálatukat.  

 A közlekedés megszervezése lehetővé teszi-e, vagy segíti-e a munkavállalást? 
Az utazási idő fontos mérlegelési tényező, ezért fontos kérdés, hogy a menetrendek 
illeszkednek-e a munkavégzés időtartamához, és vannak-e megfelelő csatlakozások az 
ingázók számára. 

 Milyen mértékűek és kit terhelnek az utazás költségei?  
Az utazás költségei, illetve azoknak a bérekhez viszonyított aránya közvetlenül 
befolyásolja a munkavállalási és az ingázási hajlandóságot. Vizsgálni kell, kit terhelnek 
az utazás költségei. A munkáltatót terhelő (nem elszámolható) költségek csökkentik a 
keresletet az ingázó munkavállalók iránt, elsősorban az alacsonyan fizetett 
munkakörökben. A közlekedés költségeinek munkavállalóra hárítása pedig a kínálatot 
csökkenti, ellenösztönző a munkavállalás szempontjából.   

2.8. Környezetvédelem 

A környezetvédelem és a foglalkoztatás között rendkívül összetett összefüggések 
érvényesülnek. A környezetvédelem keresleti és kínálati oldalon egyaránt, közvetlen és 
közvetett módon is befolyásolja a foglalkoztatást. Mindazonáltal hatása szektoronként 
eltérően jelentkezik: erőteljesebben érinti a termelő ágazatokat, mint a szolgáltatásokat. A 
környezetvédelmi beruházások tekintetében az alábbi foglalkoztatási szempontok 
vizsgálhatók. 

 Növeli-e a munkaerő-keresletet? 

Közvetlen foglalkoztatási hatásként a keresleti oldalon a környezetvédelmi beruházások 
munkahelyteremtő hatása jelentkezik.  

A közvetett hatásoknál elkülöníthetők rövid, illetve a hosszú távon jelentkező hatások. 
Rövid távon a környezetvédelmi előírások érvényesítése a foglalkoztatás csökkenését, 
vagy stagnálását eredményezheti. Növelheti a termelési és a működési költségeket, 
ezáltal rontva a vállalat versenyképességét, megdrágíthatja a beruházásokat, ami a 
beruházás elhalasztását vagy elmaradását eredményezheti. Ugyancsak befolyásolhatja - 
egyszerre növelheti és csökkentheti - a keresletet a munkaerőt és a foglalkoztatást 
terhelő köz- és adóterhek egy részének a környezetszennyezést és –terhelést sújtó 
adókkal való kiváltása. 

Hosszú távon környezetbarát és fenntartható technológiák alkalmazása viszont erősítheti 
a versenyképességet, a tevékenységek gazdasági fenntarthatóságát. Ezért munkahely-
megőrző és stabilizáló hatásuk lehet.  

 Növeli-e a munkaerő-kínálatot? 
A környezetvédelmi beruházások munkaerő-kínálatra gyakorolt hatása közvetetten és 
hosszú távon jelentkezhet: a környezetbarát, kevésbé szennyező technológiák 



 164  

bevezetése javíthatja a népesség egészségi állapotát, a munkahelyi egészséget és 
biztonságot. 

 
* * * * * 

 
 
A foglalkoztatási megközelítés természetesen nem lehet egyoldalú, azt össze kell egyeztetni 
egyéb, gazdasági, szociális, esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésével. Ugyanakkor 
fontos követelmény e szempontok számbavétele, mérlegelése minden kormányzati döntésnél, 
fejlesztési stratégiánál, különösen az igen alacsony aktivitási és foglalkoztatási színvonallal 
rendelkező Magyarország számára. 
 
 

 
 
 


