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Bevezető 
 
 
Az életút-tervezéssel, karrierépítéssel, pályaorientációval és tanácsadással foglalkozó 
szakemberek számára meglehetősen sokféle - tematikáját, módszertanát, célcsoportját 
tekintve eltérő - oktatási- és tréninganyag került összeállításra az elmúlt években. Ezek 
többsége lényegében az önismeretre, személyiség- és kompetenciafejlesztésre fókuszál, illetve 
különböző mélységben érinti a pálya- és szakmaismeret témakörét.  
 
A megalapozott döntés azonban egy harmadik lábon is támaszkodik: a munkaerőpiaci 
lehetőségek ismeretén. 
Az emberek egy része azt mondja: „Olyan szakmát akarok szerezni, amivel utána biztosan el 
is tudok helyezkedni.” A helyzet nem ennyire egyszerű: vannak ugyan olyan szakterületek, 
ahol könnyebb az elhelyezkedés, mint máshol, de az egyén rátermettsége, előzetes 
tapasztalatai, életkora, lakhelye jelentősen meghatározzák a munkához jutást.  
 
Ezzel a tananyaggal olyan hiánypótlásra vállalkoztunk, ami a hazai szakemberek számára 
lehetőséget teremt a szakképzési szerkezet és a munkaerőpiaci helyzet szövevényeiben való 
eligazodásra úgy, hogy az elsajátított ismereteket multiplikátorként továbbadni legyenek 
képesek, illetőleg a hozzájuk forduló tanácskérők, kliensek, ügyfelek számára megfelelő 
információval tudjanak szolgálni. 
 
Ha egy érettségiző szakmá(ka)t kíván szerezni, akkor leül, az OKJ-t a kezébe veszi, és 
megtervezi, hogy milyen pályát szeretne befutni, ehhez milyen képesítéseket kell 
megszereznie, majd ezekhez a szakmákhoz megkeresi a munkaügyi központoknál, iskolák, 
cégek hirdetéseiben vagy éppen az interneten a megfelelő képzéseket. 
Ha van három éve a tanulásra, akkor szinte bármilyen területen két vagy akár három egymásra 
épülő jó szakmát is a kezébe kaphat. 
 
Hogy ez megvalósulhasson, az orientációval foglalkozó szakembereknek ismerniük kell a 
munkaerőpiaci kutatásokat, a kutatások eredményeit és az azokra épülő prognózisokat mert, 
ezek ismerete nélkül nem tudnak megfelelő információt nyújtani a hozzájuk segítségért 
fordulóknak. 
 
 
Budapest, 2008. augusztus 
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I. A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZER FELÉPÍTÉSE, JELLEMZŐI; A 
SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS HATÁSA A 
FOGLALKOZTATÁSRA  

 

A közoktatás intézményrendszere 

 
A magyarországi oktatás egységnek tekintendő, mely magába foglalja a közoktatást, a 
szakképzést, a felsőoktatást és a felnőttképzést. Ezek együttesen alkotják az oktatási 
rendszert, bár mindegyik területéről külön jogszabály rendelkezik: 
 

– közoktatás: 1993. évi LXXIX törvény 
– szakképzés: 1993. évi LXXVI törvény 
– felnőttképzés: 2001. évi CI törvény  
– felsőoktatás:  2005. évi CXXXIX törvény  
 

A magyar iskolarendszer felépítését a következő ábra szemlélteti:  
  

 
Forrás: www.palyanet.hu

1. sz. ábra 
 
 
Az oktatási-nevelési, illetve a képzési formák, programok egységes nemzetközi értelmezése 
érdekében – statisztikai céllal – három nemzetközi szervezet (UNESCO, OECD és az EU) 
1997-ben kidolgozta az oktatás nemzetközi szabvány szerinti osztályozási rendszerét 

http://www.palyanet.hu/
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(International Standard Classification of Education – ISCED), amely lehetővé teszi a 
különböző országok oktatási rendszereinek összehasonlítását.  
 
Az ISCED rendszer hét szintbe sorolja a nevelési-oktatási programokat. 
 
 

Feladat-ellátási hely 
típusa 

Lehetséges ISCED-
besorolások, kombinációk Magyarázat 

Óvoda 0   

1AG  1–4. évfolyam 

2AG  5–8. évfolyam 

Általános iskola 

1AG 2AG E1, E2, 1–8 (10). évfolyam 

2BG  Felzárkóztató oktatás 

2CV  Szakiskola alapfokú iskolai végzettség nélküli szakmákra 

3CG  Szakiskola, 9–10. évfolyam, szakképző évfolyam kivételével 

3CV  Szakiskolai szakképző évfolyamok (ha 9–10. évfolyamon van szakképző 
évfolyam, az is idesorolandó), ezenkívül a szakmunkásképzés az 1985. 
évi törvény szerint 

4CV  Szakképző évfolyamok érettségit igénylő OKJ-szakmákban (nem 
felsőfokú) 

Szakiskola 

5B  Szakképző évfolyamok érettségit igénylő OKJ-szakmákban (felsőfokú) 

Speciális szakiskola 2CP  Speciális szakiskola, speciális készségfejlesztő szakiskola, előkészítő 
szakiskola 

2AG  5–8. évfolyam 

3AG  9–13. évfolyam 

Gimnázium 

2AG 3AG 5–13. évfolyam 

3AP  Nappali szakközépiskola, 9–12. (13.) évfolyam 

3BP  Felnőtt szakközépiskola, 9–12. (13.) évfolyam 

4CV  Szakképző évfolyamok érettségit igénylő OKJ-szakmákban (nem 
felsőfokú) 

Szakközépiskola 

5B  Szakképző évfolyamok érettségit igénylő OKJ-szakmákban (felsőfokú) 

Főiskola, egyetem 5A  Főiskolai szintű alap- és szakirányú továbbképzés, egyetemi szintű 
alapképzés, kiegészítő egyetemi képzés főiskolát végzettek számára, 
műszaki tanárképzés műszaki főiskolát végzetteknek, egyetemi 
szakirányú továbbképzés 

Egyetem 6  DLA (művészképzésben megfelel a PhD-nek)PhD doktori program 

Forrás: OM Közoktatás-statisztikai kézikönyv, 2005/2006 
2. sz. ábra 

 
Az A általános, a B szakirányú továbbtanulási lehetőségre, a C elsősorban munkaerőpiacra vezető képzésre 
utalnak.  
G = general (általános) 
P = prevocational (előkészítő)  
V = vocational (szakképzési) megjelölések a program típusát jelzik  
Az E1, E2 jelölés az átmeneti évfolyamokat jelenti a gyógypedagógiai tanterv szerinti általános iskolai 
oktatásnál. 
A szakközépiskolánál szereplő 3AP, illetve 3BP besoroláshoz: az OKJ rendszerű képzésben az érettségiig tartó 
időszakra (nem szakképző évfolyamok) vonatkozik, és a szakképző évfolyamokra a táblázatban megadott külön 
kódok vonatkoznak 
 
A közoktatási intézmények jellemzői 
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Az iskolai oktatásban az első évfolyamtól kezdődően, az iskolatípustól függően a tizedik, a 
tizenkettedik, illetőleg a tizenharmadik évfolyamig bezárólag - az alapfokú művészetoktatási 
intézmény kivételével - a tankötelezettség teljesítését szolgáló, az általános műveltséget 
megalapozó nevelés-oktatás folyik. 
 
A középfokú képzés nem egyszerűen az általános iskolai tanulmányok meghosszabbítása. 
Míg az alapfokú oktatás feladata az alapvető készségek (kulcskompetenciák, vagyis a 
kommunikációs, a technikai és a tanulási kompetenciák) kialakítása, addig a középfokú 
képzés a felnőtt életbe való átemelés szakasza, feladata pedig a fiatalok pályára kalauzolása, 
felkészítése a további tanulmányokra, illetve a munkaerőpiacra történő közvetlen belépés 
támogatása. A középfokú iskolák ezért – miközben sok tekintetben ugyanolyanok, mint a 
közoktatás alsóbb szakaszai –, sajátos célokkal és funkciókkal is bírnak, ami összefügg azzal, 
hogy a tanulókat egyéni elképzeléseik megvalósításában kell támogatniuk és orientálniuk. 
 
 

A szakképzés intézményrendszere 

 
Az Európai Tanács 1963-ban fektette le a közös szakképzés-politika alapelveit és a 
lehetséges együttműködés lépéseit, eszerint a tagállamoknak az alapelvek betartásával 
kellett megvalósítaniuk szakképzés-politikájukat. 
 
Az 1975-ben létrejött CEDEFOP-nak, (European Centre for the Development of 
Vocational Training= Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) mely a szakképzés 
fejlesztésének európai központja, a szakképzés fejlesztése, programok megvalósítása, 
szakképzési problémák megoldása volt a fő feladata. Kiemelt fontosságú feladat volt, hogy 
könnyebbé váljon a fiatalok átlépése az oktatásból a munkaerő-piacra, a munkavállalásra 
való felkészítésük megtörténjen, valamint a felnőttképzés, a tanácsadás, a speciális képzési 
formák is kiemeltebb szerepet kapjanak. Figyelmet fordítottak a lemorzsolódott tanulókra, 
az alapiskolai végzettséggel nem rendelkezőkre, a fogyatékkal élőkre. 
A szakképzés minőségi fejlesztését a nyolcvanas évek második és a kilencvenes évek első 
felétől különböző programok segítik. Ilyen a Leonardo-program, amely a kilencvenes évek 
közepétől a fogja össze a szakképzési programokat. 
A 2000 márciusában tartott lisszaboni találkozón az Európai Unió (továbbiakban: EU) új 
középtávú stratégiákat határozott meg. „2010-re a világ legversenyképesebb és 
legdinamikusabban fejlődő térségévé szeretne válni.” (Liszaboni Szerződés) 
 
2002-ben Koppenhágában aláírt Nyilatkozat a szakképzési rendszerek és a szakképesítések 
közötti átjárhatóságot, a képzettségek kölcsönös elismerését és a szakképzés minőségének 
javítását tűzték ki célul. (Koppenhágai Nyilatkozat) 
Kidolgozásra került a szakképzésre és a felsőoktatásra vonatkozó Európai Képesítési 
Keretrendszer (EKKR).  
A képesítési rendszer három fő dologra épül: 

− referenciaszintek kialakítása,  
− a hozzájuk kapcsolódó eszköztárral (pl.: a kredit-átviteli rendszer, az Europass-

okmány, a Ploteus-adatbázis), és  



HALLGATÓI JEGYZET 
 

A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez 
NSZFT FKA-KT-15/2008. 

 

9 

− az együttműködést meghatározó elemek kidolgozásával, különös tekintettel a 
minőségbiztosításra, a non-formális és informális tanulásra, a pályaorientációra és a 
kulcskompetenciákra.  

 
A tudásalapú társadalom megteremtése érdekében fontos az oktatás és képzés mindenki 
számára elérhetővé tétele, az „élethosszig tartó tanulás” feltételrendszerének megteremtése. 
 
Országos Képzési Jegyzék  
A szakképzési törvény alapján az állam által elismert szakképesítéseket az Országos Képzési 
Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) tartalmazza. 
 
Az régi OKJ 1993-ban született és szinte minden évben módosult, mégsem tudta követni a 
gazdaság, a munkaerőpiac fejlődését, átalakulását. A jegyzékben szereplő szakképesítések 
elavultak, mások meg hiányoztak belőle.  
 
A régi képzési jegyzékben a szakmák alig voltak kapcsolatban egymással, nem volt jellemző 
az egymásra-épülés, így ha valaki másik szakmát akart tanulni, minden esetben teljesen 
elölről kellett kezdeni a képzést. Mindez nagyon megnehezítette az élethosszig tartó tanulás 
céljainak megvalósulását, megnehezítette azt, hogy a tanulni vágyók lépést tudjanak tartani a 
munkaerőpiac változó igényeivel. Az új szerkezetű OKJ-t az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben 
adták ki, amely 2006. április 1-jén lépett hatályba.  
 
Az új Országos Képzési Jegyzék jellemzői: 
Szerkezetében és tartalmában is átdolgozásra került. Benne a szakmák oktatása moduláris 
rendszerű, az egyes modulok egymásra épülnek, így biztosítják az adott szakterületen való 
továbblépés lehetőségét, magasabb szintű képzés megszerzését, a szakmák közti 
átjárhatóságot. Ez rugalmas alkalmazkodást jelent a munkaerőpiac igényeihez. 

 
A moduláris szerkezet azt jelenti, hogy a rokonszakmák közös tudásanyagát mostantól 
ugyanaz a követelménymodul tartalmazza. Így, aki egy szakma megszerzése során sikeres 
vizsgával teljesített egy bizonyos modult, annak nem kell abból ismét vizsgáznia, és a 
második szakma tanulásakor felmentést kaphat a tananyag egy - az első szakma keretében 
már megismert - része alól is. 
Rendeletben kiadott szakmai- és vizsgakövetelménnyel rendelkező szakképesítések, rész-
szakképesítések, elágazások, ráépülések szakmai követelménymoduljait modultérképen lehet 
megkeresni. A modultérkép a https://www.nive.hu/modulterkep/index.php?page=szakkep 
linken elérhető.  
 
Szakképesítések száma is változott, a korábbi OKJ 800 szakmájával szemben az új OKJ-ban 
csak 400 van, ez azonban messze nem jelenti azt, hogy csökkent volna a szakmakínálat. Egy 
soron belül ugyanis több elágazást, ráépülő szakképesítést is találhatunk. Ha ezeket 
összeszámoljuk, akkor - az eddiginél több - 1000 fölötti megszerezhető szakmát kapunk. 
 
Rész-szakképesítések segítségével lehetővé válik, hogy az se maradjon szakma nélkül, aki az 
elkezdett képzést valamiért nem tudja befejezni, illetve a vizsgán nem tud minden feladatot 
az elvárt szinten teljesíteni. Az így megszerzett rész-szakképesítések - amellett, hogy akár az 
elhelyezkedést is lehetővé teszik - azt is biztosítják, hogy később a már megszerzett ismeretek 
beszámításával folytathassuk a tanulást. 
 

https://www.nive.hu/modulterkep/index.php?page=szakkep
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Elágazásaikkal, ráépülő szakképesítésekkel a szakképesítések ezen túl sokkal szorosabb 
kapcsolatban állnak egymással, így - amellett, hogy az OKJ is átláthatóbbá válik - 
hatékonyabb képzési utak (például egymásra épülő szakmák megszerzése) jöhetnek létre.  
 
Iskolarendszerű szakképzés intézményei  
A szakképzés intézményei a szakképzési törvény szerint: 

− szakközépiskola 
− a szakiskola, beleértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális 

szakiskolát is  
− a felsőoktatási intézmény 
− az állami felnőttképzési intézmény 
− a felnőttképzési törvényben meghatározott, iskolarendszeren kívüli szakmai képzést 

folytató intézmény 
− a központi képzőhely 

 
A szakképzés a munkaerőpiaci elvárásokat, a foglalkoztatás elősegítését közép szinten 
döntően két formában biztosítja: az iskolarendszerű szakképzéssel - amely a közoktatás része, 
és az iskolarendszeren kívüli szakképzéssel, melynek változatos formái léteznek. 
 
Szakképző iskolák:   

− szakközépiskola  
− szakiskola (speciális, készségfejlesztő speciális szakiskola) 

 
A szakközépiskolában amellett, hogy a négy (vagy öt) általános műveltséget megalapozó 
évfolyamán felkészít az érettségire, a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nemzeti 
Alaptantervben meghatározott szakmai orientáció, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően - az 
Országos Képzési Jegyzék szerinti - elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás is 
folyhat. A középiskolai nevelés-oktatás a kilencedik évfolyamon kezdődik és a tizenkettedik 
(tizenharmadik) évfolyamon fejeződik be. Érettségit követően az iskola szakképző 
évfolyamán, más szakképző iskolában, a felsőoktatásban folytathatja a tanulmányait, vagy a 
munkaerő-piacra léphet. A közoktatási törvény 29.§-a részletesen taglalja a szakközépiskolára 
vonatkozókat. 
 
A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, 
pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik évfolyamán a kötelező tanórai foglalkozások 
legfeljebb negyven százalékában szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 
szakiskolának kilencedik-tizedik és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, az 
Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van. Ha a 
szakiskola több szakképesítés megszerzésére készít fel, a szakképzési évfolyamok száma - a 
felkészítési időtől függően - az egyes szakképzésekben eltérhet egymástól. 
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzés  

Iskolarendszeren kívüli szakképzés= felnőttképzés 
 
Felsőoktatási intézmény, mint szakképző intézmény 
A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja. Legfontosabb 
célkitűzései közé tartozik:  

− a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése;  
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− az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást 
segítő kreditrendszer bevezetése;  

− a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elősegítése;  
− összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai 

együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, valamint  
− az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban. 

 
2006. szeptember 1-től Magyarország a korábbi, főiskolai vagy egyetemi végzettséget adó 
felsőoktatási rendszerről áttért a többciklusú (bolognai) képzési rendszerre. 
 
A többciklusú képzés alsó szintjén lévő alapképzés a munka világában hasznosítható 
szakmai ismereteket és a mesterképzéshez szükséges elméleti tudást biztosítja.  
 
Az utána elvégezhető mesterképzés során további ismeretek szerezhetők, melyek a munkaerő 
piacon és a doktori képzésben egyaránt hasznosak. 
 
Felsőfokú képzési szintek:  

− felsőfokú szakképzés 
− felsőfokú alapképzés 
− felsőfokú mesterképzés  
− doktori (PhD-, DLA-) képzés 
− szakirányú továbbképzés 

 
 

A felnőttképzés intézményrendszere 

 
2001-ben az iskolarendszeren kívüli képzés területén jelentős változások történtek.  
Az országgyűlés megalkotta a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényt, amelyet az óta 
többször  módosítottak. A törvény szempontjából felnőtt mindenki, aki tankötelezettségét 
teljesítette.  
 
Felnőttképzés jellemzői 
Felnőttképzési tevékenység a képző intézmény képzési programja alapján folyó olyan 
iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, 
kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés.  
 
A felnőttképzés résztvevői nem létesítenek tanulói jogviszonyt, így az iskolai rendszerű 
képzés juttatásaira nem jogosultak, utánuk a szülők családi pótlékot stb. nem igényelhetnek.  
A felnőttképzési törvény rendelkezései szerint azonban a magyar állampolgárságú felnőtt 
részére nyújtott felnőttképzést az állam támogatja. A támogatást különböző formában kapják 
a felnőttképzésben résztvevők. 
 
A felnőttképzés intézménytípusai 



HALLGATÓI JEGYZET 
 

A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez 
NSZFT FKA-KT-15/2008. 

 

12 

A felnőttképzést folytató intézmény az általa szervezett képzésben részt vevő, már nem 
tanköteles felnőttel felnőttképzési szerződést köt. A szerződést írásba kell foglalni és öt évig a 
felnőttképzést folytató intézmény köteles megőrizni.  
 
Intézmények: 

− regionális képző központok (RKK) 
− felnőttképzést folytató gazdasági szervezetek 
− saját dolgozók belső képzése 
− szakképző iskola, mint felnőtt képző 
− térségi integrált szakképző központok (TISZK) 

 
 

A szakképzés és felnőttképzés hatása a foglalkoztatásra 

 
A népesség képzettségi színvonalának, az iskolai kibocsátásnak az alakulása 
A munkaerőpiac kínálati oldalát alapvetően meghatározza a munkaerőpiacon megjelenő 
népesség iskolai végzettsége, tudásszintje. Az iskolarendszer átalakulásával párhuzamosan 
jelentősen módosult a tanulók szerkezete és így az iskolákból kikerülők végzettsége, 
szakképzettsége is.  
 
Az átalakulás során az első lényeges változás, hogy középfokon egyre nagyobb szerepet 
kapnak az érettségit adó iskolafajták, miközben a szakiskolák presztízse és beiskolázási 
arányai is jelentősen csökkentek. 2006-ban már a tanulók mintegy 80%-a érettségit adó 
iskolákban tanult középfokon. Mivel ezekben a középiskolákban a lemorzsolódás alacsony, a 
diákok túlnyomó többsége le is érettségizik.  
Azonban az adatok arra hívják fel a figyelmet, hogy a középfokon érettségit nem szerző 
szakiskolások jelentős része néhány éven belül szintén leérettségizik. 
A felsőoktatásban tanulók száma 1990 és 2006 között csaknem a négyszeresére nőtt. Míg 
1990/1991. tanévben 108,4 ezren  tanultak felsőfokú intézményekben, a 2006/2007. tanévben 
416,3 ezret tett ki ez a szám. A nem nappali képzéseket tekintve még nagyobb növekedés 
mutatkozott. A felsőoktatási expanzió közben ugyanis átalakult annak szerkezete is, az 
ezredfordulót követően a nem nappali képzésben járók jelentik a hallgatók valamivel több 
mint 40%-át. 2006-ban az egyetemi, főiskolai oklevelet szerzők 44%-a nem nappali tagozaton 
(tehát esti, levelező vagy távoktatási tagozaton) szerezte meg diplomáját. (Ez az arány a ’90-
es évtized elején még 30% körül mozgott). A felsőoktatásban tanulók számának a növekedési 
forrását jelentős részben a túlkoros generációk, a korábban érettségizettek jelentették. 
Elsősorban a nem nappali képzési formákba egyre többen léptek be az idősebb 
korcsoportokból is olyanok, akik korábban a továbbtanulással nem, vagy sikertelenül 
próbálkoztak. 
 
A fiatalabb korosztályok iskolázottságának növekedése és az idősebb, alacsonyabb átlagos 
végzettségű generációk kihalása következtében jelentősen javult a teljes népesség 
legmagasabb iskolai végzettsége, ez a javuló tendencia pedig a munkaképes korú lakosság 
körében természetesen még inkább érvényesül, mint a teljes népességben.  
 
Fiatalok munkaerőpiaci helyzete: átmenet az iskolapadból a munka világába 
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A rendszerváltást követő gazdasági visszaesés hatására az ország gazdasági teljesítményének 
visszaesésével párhuzamosan jelentősen romlottak a munkaerőpiaci mutatók. Drasztikusan 
csökkent a munkaerő iránti kereslet, amely a munkaerőpiaci pályájuk kezdetén álló 
fiatalokat különösen nagy mértékben sújtotta.  
A fiatalok helyzetét súlyosbította, hogy még a múlt rendszer oktatási intézményeiben 
tanultak, s a régi szerkezetben és képzettséggel kerültek ki az iskolákból. A rendszerváltást 
követő gazdasági szerkezetátalakulás viszont új feltételek elé állította a munkaerőpiacra 
belépni szándékozó fiatalokat. Iskolatípusok, szakterületek és szakmák sora értékelődtek le 
rövid idő alatt (pl. hagyományos szakmunkásképző, kohászat, bányászat, könnyűipari 
szakmák), s váltak korábban biztosnak látszó életpálya-modellek bizonytalanná. A fiatalok 
helyzetét nehezítette, hogy a ’90-es évek első felében jelentkező tömeges munkanélküliség 
következtében a munkaerőpiacon feltorlódtak előttük az idősebb, szakmai tapasztalattal 
rendelkező munkát keresők is. 
 
A ’90-es évtized közepétől javuló makrogazdasági feltételek mellett, a fiatalok munkaerő-
piaci helyzetének kedvező irányba történő elmozdulása főként az oktatási expanziónak volt 
köszönhető. A legmagasabb iskolai végzettség szerinti foglalkoztatási és a munkanélküliségi 
ráták egyértelműen jelzik, hogy munkaerő-piaci esélyeket illetően a legbiztosabb védelmet 
továbbra is a megfelelő képzettség megszerzése jelenti.  
A szakmai tapasztalat hiánya rányomja a bélyegét a későbbi munkaerő-piaci esélyekre, s 
fontos korlátozó tényezőt jelent. A fiatal munkanélküliek helyzete ebből a szempontból igen 
veszélyeztetett, hiszen a KSH által készített ún. munkaerő-felmérés adatai szerint a 15-29 
éves munkanélküliek csaknem felének még soha nem volt állandó munkája. Ők a szakmai 
tapasztalaton túl a rendszeres munkavégzéshez szükséges egyéb kompetenciákat, készségeket 
sem tudták megszerezni. 
 
Elhelyezkedési nehézségek: elhúzódó átmenet a munka világába 
A fiatalok nemcsak egyre későbbi életkorban lépnek ki a munkaerőpiacra, de az átmenet a 
munka világába jellemzően el is húzódik. Megfigyelhető, hogy a korábbi egyértelmű életutak 
(melyek a fiatalok számára az iskola elvégzése utáni munkába állást és a családalapítást 
jelentették) differenciálódtak, s a munka és a tanulás világa már nem válik el egyértelműen 
egymástól. Az elhúzódó átmenetet jól mutatja a fiatalok körében tapasztalható nagymértékű 
munkanélküliség.  
A fiatalok esetében a munkakeresés hosszabb-rövidebb ideig eltarthat. A KSH munkaerő-
felmérésének 2006-os adatai szerint a 15-29 éves munkanélküli fiatalok több mint 40%-ának 
életében előfordult már, hogy legalább egy évig nem talált munkát, de a foglalkoztatottak 
közül is mindössze minden 10. tudott álláskeresés nélkül elhelyezkedni1.  
A munkapiac bizonytalanságaival és növekvő elvárásaival a fiatalok igyekeznek lépést tartani, 
és jól konvertálható tudással megjelenni a munkaerőpiacon. Így nemcsak azon fiatalok száma 
jelentősebb egyre inkább, akik megszerzett szakmájuk, diplomájuk mellé további végzettséget 
kívánnak szerezni, de azoké is, akik főállásuk mellett folytatnak tanulmányokat. 
 
A szakképzési rendszer munkaerőpiachoz való közelítésére tett intézkedések, programok
A szakképzési rendszer tartalmi, szerkezeti és módszertani átalakítása a Nemzeti Fejlesztési 
Terv (NFT) keretében valósulhatott meg, mint a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív 
Program (HEFOP) egyik intézkedése. A feladat végrehajtásával a Nemzeti Szakképzési 
Intézetet (jelenleg NSZFI) bízták meg. 

                                                 
1 Az adatok az eddigi leghosszabb munkakeresési időtartamra vonatkoznak, a kérdezettek ítélete alapján. 
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Az új rendszer legfőbb célkitűzései: 

− a munka és a szakképzés világának közelítése;  
− a gazdaságban bekövetkező változások rugalmas és gyors követése,  
− a szakképzés tartalmának hatékony korszerűsíthetősége,  
− a már megszerzett kompetenciák eredményesebb továbbfejlesztése,  
− a képzésben részt vevők naprakész gyakorlati ismereteinek bővítése.  

 
Zökkenőkkel a munkaerőpiacra – segítő szakemberek és szervezetek 
Annak ellenére, hogy a közoktatás és szakképzés intézményei többféle „iskolai karrier-útra” 
is lehetőséget adnak az egyéni ambíciók, motiváltság, érdeklődés és képességek 
függvényében, hazánkban még mindig magas az oktatásból, képzésből lemorzsolódó fiatalok 
aránya. Egyes kutatások szerint a szakiskolákban eléri a 30%-ot ez az arány, ami az átlagos 
intézményi lemorzsolódásnál sokkal magasabb számot tesz ki. 
 
A második esély iskoláinak nevezett középiskolák, szakiskolák e tendencia mérséklése 
érdekében megkísérlik még időben elősegíteni az elsősorban hátrányos szocio-kulturális 
háttérrel rendelkező csoportok integrációját, illetve reintegrációját, munkaerőpiaci helyzetük 
javítását, hogy legalább a pályakezdők ne váljanak tartósan munkanélkülivé. Ezek az iskolák 
a közoktatásból kimaradt fiatal felnőtteket, romákat tekintik fő célcsoportjuknak, számukra 
szerveznek tréningeket, képzéseket, kínálnak piacképes szakmát adó oktatási programokat.  
  
Az intézményes oktatásból kikerülők számát igyekszik mérsékelni a nevelési tanácsadói 
hálózat, és az iskolákban dolgozó szociálpedagógusok és iskolapszichológusok köre. 
 
Sok fiatal az iskolai kudarcokon túl azért is dönt a tanulmányok megszakítása, befejezése 
mellett – anélkül, hogy végzettséget, szakképesítést szerezne -, mert önállósodási 
törekvéseihez jobban igazodik a munkavállalói lét, mint a tanulói/hallgatói jogviszony. 
Célszerű javasolni már az iskolában azokat a segítő szervezeteket, akik segítenek az 
álláskeresésre és munkavállalásra felkészülni.  
 
Nem ritka eset, hogy egy fiatal az iskola félbehagyását követően nem talál olyan munkát, 
amelyet elképzelt, ami megfelelő volna számára. Ezért gyakran előfordul, hogy rövidebb-
hosszabb kihagyást követően újra tanulásra szánja magát. Az orientációval, életpálya-
tervezéssel foglalkozó szakemberek szerepe ilyen helyzetben felerősödhet.  

 
Az információs tanácsadás, konzultáció során a felmerülő kérdések megválaszolása történik, 
illetve abban segíti a konzulens, a tanácsadó a személyt, hogy képes legyen önállóan is 
információt keresni és értelmezni. 
 
A munka-, pályatanácsadás során a tanácsadó abban segít, hogy a tanácskérő egy adott 
problémát képes legyen megfogalmazni, átlátni, elemezni és megoldási módokat találni arra. 
A tanácsadó nem tanácsot ad és véleményt fogalmaz meg, hanem segít a döntésben és a 
tervezésben. 
 
A pszichológiai tanácsadás ennél mélyebben érinti a személyiséget. Ez a tanácsadási forma a 
munkavállalást elősegítő illetve akadályozó lelki folyamatok, pszichés problémák, 
életvezetési nehézségek feltárására és megoldására irányul.  
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II. A MUNKAERŐPIAC DINAMIKÁJA 

 

Munkaerőpiaci és pályaismereti alapfogalmak 

 
Munkavállalási korú népesség 
Alsó határként a munkavállalás lehetőségéhez, felső határként a nyugdíjkorhatárhoz kötött 
csoportosítás. 2008-ban a 15-61 éves férfiakat és nőket jelentette (a korább években az eltérő 
nyugdíjkorhatárok miatt a csoportok eltértek a két nem esetében pl. 2007-ben és 2006-ban a 
munkavállalási korú népesség a nők esetén a 15-60, a férfiak esetén a 15-61 éveseket 
jelentette). E kategória tartalma tehát az elmúlt években Magyarországon jelentősen változott. 
A munkavállalási korú népesség helyett az Eurostat gyakorlata alapján a munkaerő-piaci 
aktivitás alakulását jellemzően a 15-64 éves népességben vizsgálják, így a foglalkoztatási, 
aktivitási, munkanélküliségi rátákat is a leggyakrabban erre a körre számítják ki. A KSH, a 
korábbi gyakorlatának megfelelően azonban a publikációiban rendszeresen közli a 15-74 éves 
népességre vonatkozó adatokat is. Így mindig érdemes figyelemmel lenni arra, hogy milyen 
népességi körre vetítve közlik az általunk használt adatokat. Magyarországon pl. a 
foglalkoztatási ráta 2007-ben a 15-64 éves népességben több mint 6 %-ponttal volt magasabb, 
mint a 15-74 évesek körében, tekintettel a 65 évesnél idősebbek alacsony munkaerő-piaci 
jelenlétére. 
Foglalkoztatott az, aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát 
végzett, illetve rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság 
stb. miatt) volt távol. 
Munkanélküli az, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből 
átmenetileg hiányzott; a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát; két 
héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált 
munkát, ahol 2002-ig 30, 2003-tól 90 napon belül dolgozni kezd. 
A munkanélküliség főbb típusai∗

– súrlódásos munkanélküliség 
– szerkezeti munkanélküliség 
– kereslethiányos (ciklikus) munkanélküliség 
– szezonális munkanélküliség 

Gazdaságilag aktívak: azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a foglalkoztatottak 
és a munkanélküliek. 
Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt 
rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem 
tudtak volna munkába állni. 
Passzív munkanélküli: a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne dolgozni, és két 
héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, de nem keres munkát, mert 
foglalkoztatását reménytelennek látja. 

                                                 
∗ Forrás: Ronald G. Ehrenberg – Robert Smith: Korszerű munkagazdaságtan Panem Könyvkiadó , Budapest 
2008. (594-617. oldal – A munkanélküliség főbb típusai) 
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Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó népesség 
százalékában. 
Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó gazdaságilag 
aktív népesség százalékában. 
 
Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez 
viszonyított aránya. 
Nyilvántartott álláskereső: az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, 
aki munkaviszonnyal nem rendelkezik; nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő 
támogatásban (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; munkát vagy önálló 
foglalkozást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal 
álláskeresési megállapodást kötött, vagy rendszeresen együttműködik. 
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. 
életévüket – felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket – be nem töltött 
fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek 
jogosultságot.                                                                                                       Forrás: KSH portál   

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/modsz/modsz21.html
 
TEÁOR (Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) a gazdasági 
tevékenységek egységes osztályozása. A TEÁOR a gazdasági tevékenységek összességét oly 
módon csoportosítva tartalmazza, hogy egy adott TEÁOR szakágazat összekapcsolható 
azokkal a statisztikai egységekkel, amelyek az adott tevékenységet végzik.  
Gazdasági tevékenységen azt értjük, amikor erőforrások felhasználásával terméket állítanak 
elő vagy szolgáltatást nyújtanak.                                                                       Forrása: KSH portál   
http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/OSZTALYOZASOK/HATAL

YOS_MAGYAR_OSZTALYOZASOK/TEAOR08_MODSZERTANI_UTMUTATO.PDF
 
A FEOR - a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere - felépítésében követi az 
érvényes nemzetközi foglalkozási osztályozás, az ISCO–88 rendszerét, amelynek egyik fő 
célja, hogy modellként szolgáljon a nemzeti foglalkozási osztályozások kialakításához.  
A rendszer főbb jellemzői az alábbiak szerint foglalhatók össze: 

• négyszámjegyes decimális rendszer; 
• tekintetbe veszi, hogy a piacgazdaságban a felhasználók köre a korábbinál sokkal 

bővebb, differenciáltabb, ezért lényegében a vállalható minimumot, a „közös nevezőt” 
alkotja; 

• a rendszer jellege nyitott, vagyis lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók az 
ötödik, hatodik stb. számhelyen a saját igényeiknek megfelelő további bontásokkal 
egészítsék ki. 

A négyszámjegyes decimális rendszeren belül az első számhely a foglalkozási főcsoportot, a 
második a foglalkozási csoportot, a harmadik a foglalkozási alcsoportot, a negyedik pedig 
magát a foglalkozást jelenti.  
 
Keresett foglalkozások: a nyilvántartásba (regisztrációba) belépő munkanélküliek és 
álláskeresők által elsődlegesen keresett foglalkozások. 
Bejelentett álláshelyek: a munkaügyi központokba bejelentett álláshelyek száma 
foglalkozásonként 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/modsz/modsz21.html
http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/OSZTALYOZASOK/HATALYOS_MAGYAR_OSZTALYOZASOK/TEAOR08_MODSZERTANI_UTMUTATO.PDF
http://portal.ksh.hu/pls/portal/docs/PAGE/KSHPORTAL/SZOLGALTATASOK/OSZTALYOZASOK/HATALYOS_MAGYAR_OSZTALYOZASOK/TEAOR08_MODSZERTANI_UTMUTATO.PDF
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Munkaközvetítő tevékenység∗: olyan szolgáltatások összessége, amelynek célja a munkát 
keresők és a munkát kínálók találkozásának elősegítése 
A munkaügyi központ kirendeltsége munkaközvetítő tevékenységét az álláskeresőként 
nyilvántartott és a közvetítést kérő személyekkel, valamint az álláskínálókkal együttműködve 
folytatja. 
Magán-munkaközvetítés: a munkaügyi központ munkaközvetítői tevékenységén kívül 
végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők 
és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, 
ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való 
közvetítését is. 
Magyarországon a munkaközvetítői tevékenység nem állami privilégium, a jogszabályok 
lehetőséget adnak magán-munkaközvetítési tevékenységre is. Ezt a tevékenységet a 
munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg. 
Munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele 
kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre 
a kölcsönvevőnek átengedi (a továbbiakban: kölcsönzés); 
Kölcsönbeadó: az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 
munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és 
munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja (a 
továbbiakban: kölcsönbeadó); 
Kölcsönvevő: az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót 
foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva 
gyakorolja. 
„Hiányszakma”: a köznyelvben elterjedt meghatározás, leginkább a média által közvetítve. 
A szakirodalom nem használja ezt a fogalmat. Leginkább azokra a szakmákra vonatkozik, 
ahol a munkaerő-kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot. 
 
A képzettségek és a foglalkozások kapcsolata 
Megállapíthatjuk, hogy valamennyi iskolai végzettségi szinthez és szakképesítéshez 
kapcsolható egy vagy több foglalkozás. Ez viszont nem jelenti azt, hogy egy adott 
foglalkozást csak egy adott szakképesítéssel vagy iskolai végzettséggel lehet betölteni. 
 
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések esetén a 8. oszlop mutatja a 
szakképesítéshez kapcsolható FEOR számot. Az új OKJ-t úgy alkották meg, hogy az alap 
szakképesítésekhez csak egy-egy FEOR számot rendeltek. Ez viszont nem jelenti azt, hogy 
minden FEOR szám szerepelne az OKJ-s szakképesítésekhez rendelve, továbbá azt sem, hogy 
egy-egy FEOR szám csak egy alap szakképesítésnél szerepelhetne. 
 
A FEOR-ban – pontosabban a foglalkozások részletes leírását tartalmazó elektronikus vagy 
nyomtatott Foglalkozási Információk Kézikönyvében – is találhatunk kapcsolódást a 
foglalkozás és képzettség között: minden foglalkozás esetén meghatározták az adott 
foglalkozás betöltéséhez szükséges minimális képzettségi (képesítési) feltételt. 
 
Pályaismereti alapfogalmak∗  

                                                 
∗ Forrás: 30/2000. (IX.15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan 
nyújtható támogatásokról 
∗ Forrás: Dr. Völgyesy Pál: Pályaismeret (jegyzet) 
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Hivatás: az a foglalkozási tevékenység, amely megfelel a személyes tendenciáknak, az 
erkölcsi értékekből, az érzelmi szükségletekből és a gyakorlati intellektuális célokból kapja a 
motivációt. 
Foglalkozás: egy előzetes tanulást megkívánó különböző tevékenységekből álló összetett, 
célirányos cselekvések sorozata. A tanulás, mely a foglalkozás elsajátításához szükséges, 
időben és térben sokféle módon tagolt lehet. Megkülönböztethetünk olyan foglalkozásokat, 
amelyek főként értelmi képességeket kívánnak meg, ezek az ún. szellemi foglalkozások 
Olyan foglalkozásokat, melyek inkább fizikai erőt, állóképességet, manuális ügyességet 
kívánnak, ezek az ún. fizikai foglakozások. 
Állás: olyan fizetett munkatevékenység, melyben a dolgozó az elérendő cél érdekében egy 
adott munkafelosztásnak megfelelően gyakorolja foglalkozását. (Egy szervezeten belül 
ugyanannyi állás van, mint munkahely)   
Foglalkozási tevékenység: kombinációja egy rendszer funkcióinak betöltéséhez a 
kötelességeknek és a feladatoknak. Egy vagy több pozíciót, pályaspecifikációt is magába 
foglalhat. 
Pozíció: olyan kötelességek és felelősségek csoportosítása, amelyek a foglalkozási 
tevékenység fő munkaprogramját alkotják. Egy pozíció esetében több feladat lehet (pl. 
beszélhetünk működtetőkről, karbantartókról, ellenőrökről). Pozíciók azok, amelyek a 
képességek, a nevelés, a képzés és a tapasztalat szempontjából összefüggésben vannak és 
pályákká, foglalkozásokká csoportosíthatók. 
Feladat: egy pozíción belül feladatok sorát lehet megkülönböztetni, melyek a kivitelezés 
tekintetében összefüggésben állnak. Vonatkozhatnak kivitelre, feladatellátásra, képzésre, 
felügyeletre stb. 
Tevékenység: olyan hasonló tevékenységek konfigurációja, amelyeket egy személy végez el 
és egy munkaösszefüggésen belül, egy bizonyos munka megvalósítását eredményezi. Például 
összefüggő műveletek vagy ellenőrzések egy csoportjából áll. 
Rész szaktevékenység: egy feladaton belül, egy meghatározott célra szolgáló tevékenységek, 
például egymással összefüggő gépbeállítások sorozata, ami részelemekből tevődik össze. A 
magatartásnak azok az alkotó részei, amelyek az érzékelés, a reakció és a döntés legkisebb 
definiálható sorrendjét tartalmazzák, amely a részfeladat elvégzéséhez szükséges. Például 
meghatározott jelzésre olyan jelet kell azonosítani, amelynek következménye egy 
meghatározott cselekvés. A cselekvést valamilyen működtető elem közbeiktatásával kell 
végrehajtani és a sikeres végrehajtás visszajelzését tudomásul kell venni. 
 
 

A munkaerőpiac jellegzetességei a fogyasztói társadalmak korában 

 
A szolgáltatási szektor dominánssá válása 
Az ipari társadalomban a foglalkoztatási rendszer nagyfokú szabványosításra épült (ez 
vonatkozott a munkaszerződésre, a munkavégzés helyszínére, a munkaidőre). A munkát 
helyileg koncentrálva, nagyüzemi keretekben szervezték. Még a hetvenes évek jórészében is a 
munkaerő üzemi alkalmazása rugalmatlan, szabványosított keretekben zajlott. A gazdaság 

                                                                                                                                                         
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézete Gödöllő 1995. 
(15-16. oldal) 
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térbeli szerkezetét a földrajzi koncentrációs hajlam, a nyersanyagforrás, a nagy tömegű 
munkaerő, a nagy fogyasztópiacok és a szállítási utak kombinációjából felépülő gazdasági 
körzetek jellemezték. (Enyedi  1996).  
 
A tömegtermékek piaca azonban egy idő után nem volt tovább bővíthető, a fogyasztási 
igények eközben differenciálódtak, az értékek átalakultak. A demográfiai változások nyomán 
az embereknek egyre több idejük maradt a kereső munkaidőn túl, emelkedett a jólét és 
felértékelődött a szabadidő eltöltésének a jelentősége. Ezen változásokat a gazdasági 
szerkezeti átalakulás követte: visszaszorultak a hagyományos iparágak, a különböző 
minőségű, a fogyasztók speciális rész-szegmenseit megcélzó fogyasztási cikkeket gyártó 
iparágak és ezen új fogyasztói igényeket kiszolgáló szolgáltatások lendültek fel.  
 
Eközben a hagyományos nagyvállalatok vertikálisan dezintegrálódtak, kisebb cégekre, 
termelési és szolgáltatói egységekre estek szét. Ennek eredményeképpen sok alvállalkozót 
foglalkoztató vállalatok, vállalatcsoportok jöttek létre, a korábbi sok-telephelyes 
nagyvállalatok helyén. A kisebb méretű szervezetek rugalmasabban tudnak reagálni a változó 
piaci igényekre (hiszen pl. leépültek a nagy, rugalmatlan termelőkapacitások). Erősödött a 
szervezetek közötti hálózatosodás, nagy beszállítói hálózatok alakultak ki szerte a világban. 
Ezek a folyamatok lettek a fő forrásai a kis-és középvállalkozások megerősödésének is.  
 
A növekedés szerepét a hagyományos iparágaktól a csúcstechnológiát képviselő, 
tudásigényes iparágak fejlődése vette át, melyek sikeres működésében az innovációnak van 
elsődleges szerepe. Mivel a gazdasági javak előállítása egyre kevesebb emberi munkát 
igényelt, a fejlett országok gazdaságainak foglalkoztatási szerkezete egyre inkább eltolódott a 
szolgáltatási szektor felé.  
 
A szolgáltatási szektor bővülését egyrészt a fogyasztó társadalom igényei ösztönözték, hiszen 
ez a társadalom egyre nagyobb arányban fogyaszt szolgáltatásokat (pl. közlekedés, 
idegenforgalom, egészségügyi, kulturális szolgáltatások).  
Másrészt igen fontos szerep jutott a szolgáltatási szektor fejlődésében a korszerű iparágakat 
kiszolgáló üzleti és pénzügyi szolgáltatásoknak valamint az ún. termelő szolgáltatásoknak. Ez 
utóbbi kategóriába olyan szolgáltatások tartoznak, mint a kutatás-fejlesztés, a képzés és 
oktatás, vállalatirányítás, vagy a marketing-tevékenységek. Csupa olyan szolgáltatás, melyre a 
gyorsan változó keresletet kielégíteni képes, rugalmas termelésre berendezkedett 
vállalatoknak óriási szüksége van. 
 
Ma már a fejlett országokban a mezőgazdaságban az emberek csak egy töredéke dolgozik 
(az USÁ-ban és Nagy-Britanniában például kevesebb, mint a 2%-a), míg az iparban a 
technológiai fejlődésnek és a termelékenység javulásának megfelelően mintegy 25-30%-uk. A 
gazdaságilag legfejlettebb országokban a keresők jellemzően három-negyede a szolgáltatási 
szektorban dolgozik, tehát a szó hagyományos értelmében nem termel.  
 
Az új gazdasági teret formáló erők: regionalizáció és globalizáció 
A globalizáció összetett folyamat, témánk szempontjából két tényezője érdemel kiemelést.  
Az egyik a dereguláció, mely az országok közötti kereskedelmi akadályok nagy részének 
lebontását, a pénzügyi szektor és a versenypolitika liberalizálását, a tőkemozgás szabadabbá 
válását, a termelési tényezők áramlásának szabadságát jelenti.  
A globalizáció másik hajtóereje a technológiai fejlődés, az információs forradalom. A 
személyi számítógépek lehetővé tették, hogy mindenki digitálisan rögzítse munkáját, az 
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üvegszálas kábelek révén szinte mindenki hozzáférhet a világ bármely pontján tárolt digitális 
tartalomhoz, az újfajta programok pedig biztosították, hogy földrajzi helytől függetlenül 
együtt dolgozhassanak az emberek (Friedman 2008).  
 
A folyamatos technológiai fejlődés lehetővé tette a gyártási folyamat részegységeire bontását 
és a gyártás decentralizált telepítését. Így egyre jellemzőbbé vált, hogy a gazdasági 
szervezetek átlépik a nemzetállami határokat. Multinacionális vállalatok hálózatai jönnek 
létre, melyek jelen vannak a világ számos pontján. Elsőként jellemzően a hagyományos ipar 
(a tulajdonképpeni termelés) települt ki a világgazdaság perifériájára, miközben a vállalat 
székhelyén a stratégiai üzletágak maradtak csak meg. Mára azonban már a szolgáltatások 
kiszervezését és a tudásigényes ágazatoknak a fejlődő világ országaiba telepítését is 
megfigyelhetjük. A legfőbb vonzerőt a nagy számú, olcsó és jól képzett munkaerő jelenti a 
nyugati cégek számára.  
Ebben a versenyben tartós versenyelőnyre az a térség tehet szert, amely fejlett 
infrastruktúrával (pl. kedvező elérhetőséggel, korszerű infrastrukturális hálózatokkal), 
emellett jól képzett és mobil munkaerővel, fejlett üzleti környezettel, üzleti és pénzügyi 
szolgáltatási szektorral rendelkezik, ahonnan az információk elérhetőek és színvonalas, 
élhető lakókörnyezetet kínál.  
 
Átalakuló foglalkoztatási formák 
Az atipikus munkavállalási formák terjedésének hátterében egyrészt a munkaerőpiacon 
megjelenő tömeges munkanélküliség kezelésének lehetősége állt a fejlett világ országaiban, 
másrészt az, hogy az infokommunikációs technológiák rohamos fejlődése következtében 
egyre több feladat esetében lehetővé vált, hogy azt mind időben, mind térben rugalmasan 
hajtsák végre.  
Számos munkafolyamat részekre bontható és elektronizálható (pl. okmányirodai, ügyviteli 
tevékenységek), így helyileg is szétszórtan szervezhetőek meg, akár egyes részfeladatok 
otthon végezhető formában való kihelyezésig. A kereső munka tehát térben és időben is 
rugalmassá válik.  
 
A munkaadók szemszögéből ezen atipikus foglalkoztatási formák térnyerésének egyik előnye, 
hogy az üzemek a rendelkezésre álló összmunkaidőt rugalmasan képesek alakítani, a 
beérkezett megrendeléseknek vagy egyéb piaci igényeknek függvényében. A munkaidő 
megosztása természetesen érinti a jövedelmeket is (azok lefelé mozdulnak el).  
 
Az egyéni életutak átalakulása 
A fejezetben eddig tárgyalt változások erőteljesen befolyásolták az egyéni életutak alakulását 
is. A 19. századtól a kapitalizmussal, az általános tankötelezettséggel majd a 
nyugdíjrendszerek bevezetésével elterjedt modernizációs modellben a kereső munka volt a 
társadalmi élet alapvető strukturáló elve, mely az egyének életútját is alapvetően 
meghatározta, szervezete. Ennek a modellnek az átalakulását és az egyéni életutakban 
bekövetkezett változásokat igen érzékelhetően írja le M. Kohli, német szociológus.  
 
Ő normál életútnak nevezte azt a modellt, melyet alapvetően a kereső munka strukturált. Az 
általánosan elterjedt normál életút a férfiak esetében a következő fázisokból állt:  

− az előkészület szakasza (a munka világára: gyermek és ifjúkor),  
− a kereső munka szakasza (aktív felnőttkor) és  
− a nyugalmi szakasz (időskor).  
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A nők esetében csak két szakasz volt: a saját család alapítását megelőző és az azt követő 
szakaszok (Kohli 1993). Lényeges, hogy a szakaszváltások ebben a modellben egyértelműek, 
társadalmilag intézményesítettek, elfogadottak és jellemzően visszafordíthatatlanok.  
E modell érvényességét a 20. század változásai gyengítették (pl. az első világháborút 
követően a nők tömeges belépésével a munkaerőpiacra), a század második felében pedig 
felbomlasztották.  
 
Bár a nők esetében emelkedett a munkavállalás (és általánossá vált a munkaerő-piaci 
részvétel a házasok és gyermekesek körében is), a jellemző tendencia mégis az, hogy az 
átlagos élettartam növekedésével, az egyre hosszabb ideig tartó iskoláztatással, a munkaidő 
mérséklődésével, a nyugdíjrendszerek kiépülésével párhuzamosan a kereső tevékenység egyre 
kisebb szerepet játszik egy teljes életpályáját nézve.  
A munkával töltött idő csökkenésével párhuzamosan az egyének életében megnőtt a 
szabadidő jelentősége, s egyre hosszabbak lettek az egyéni életpályák során azok az 
életszakaszok, amikor az egyéneknek nem a kereső munka a főtevékenysége (Kohli 1993). 
 
Gyakori lett az életpálya elemei közötti keveredés, az egyes életpálya-szakaszok egymásra 
torlódása (ma már természetes, hogy egy nő egyidejűleg lehet házas, családanya, egyetemista 
és munkavállaló). Az egyéni életutak differenciálódása összefügg azzal, hogy a gazdaság 
rugalmas keresleti igényei lehetővé tették a speciális munkaerő-piaci helyzetű emberek 
számára (is) a munkaerőpiacra való bekapcsolódást az atipikus foglalkoztatási formák 
révén.  
 

Munkaerőpiaci helyzetkép: nemzetközi és hazai trendek 

 
Demográfiai folyamatok, a népesség korösszetétele, a munkavállalási korú népesség 
számának alakulása 
A demográfiai trendeket akárcsak Európában, Magyarországon is a születésszámok 
csökkenése, a fokozódó öregedés jellemzi.  
Ennek következtében a rendszerváltozás óta a gyermekkorú népesség száma (0-14 évesek) 
több mint egy-negyedével esett vissza (2 130 ezer vs. 1 553 ezer fő), a munkavállalási korba 
belépő népesség száma így fokozatosan csökken. Ezzel párhuzamosan a népesség 
korstruktúrája felfelé tolódik, ahogy idősödnek az ’50-es évek és a ’70-es évek második 
felében született nagy létszámú generációk (Ratkó korszakban születettek és az ő gyerekeik). 
Így a munkavállalási korban lévő népesség átlagos kora is lassan tolódik felfelé. Az 
elkövetkező 5-10 évben a munkavállalási kor felső határát elérő ötéves kohorszok létszáma 
(60-65 évesek) 150-200 ezerrel lesz nagyobb, mint a munkavállalási kort elérő, tehát a 
munkaerőpiacra potenciálisan belépő generációk száma (20-24 évesek). A 60 éven felüli 
népesség száma összességében 10%-kal növekedett a rendszerváltozás óta, ezzel népességen 
belüli arányuk mára 22%-ra nőtt, és a jövőben tovább fog nőni. 

  
Mindezen folyamatok eredményeképpen tovább nőnek a nagy társadalmi ellátórendszerekre 
(elsősorban a nyugdíjrendszerre) rakodó terhek.  
A demográfiai változások nyomán a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága Európa-szerte 
bizonytalanná vált, így megkezdődött ezek reformja, mellyel a nyugdíjkorhatár kitolódása is 
együtt járt. Nyugat-Európa jelentős részében 65 évre emelték a férfiak és nők 
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nyugdíjkorhatárát. 1998-ban a több évtizedes európai gyakorlatot követve Magyarországon is 
megkezdték a nyugdíjkorhatár emelését és ezzel együtt a munkavállalási kor fokozatos 
növelését. A változtatások nyomán a nők nyugdíjkorhatára fokozatosan emelkedve elérte a 
férfiak korhatárát (62. év).  
 
Gazdasági aktivitás: foglalkoztatottság és munkanélküliség itthon és Európában 
Nyugat-Európa országainak foglalkoztatottsági szintje a második világháborút követően 
jellemzően elmaradt a szocialista országokétól. Nálunk a teljes foglalkoztatottság viszonyai 
között általánossá vált a nők munkavállalása is. 1960 és -80 között Magyarországon a 
munkavállalási korú népesség több mint 70%-a dolgozott. A teljes foglalkoztatottság 
rendkívül nagy biztonságot adott az egyéneknek, családoknak. A munkanélküliség ekkor 
még csak ’kapun belüli’ formában létezett. A rendszer a munkaerő túlkínálatot 
túlfoglalkoztatással, a termelékenység csökkentésével vezette le.  
 
Magyarországon a rendszerváltást követő gazdasági válság nyomán meredek emelkedésbe 
fordult a munkanélküliségi ráta értéke. 1,5 millió munkahely szűnt meg a szocialista 
gazdaság összeomlása nyomán. A munkanélküliség tömeges tapasztalat lett széles rétegek 
számára. A megugró munkanélküliségi ráta a csúcsát 1993-ban érte el (11,4%-os értékkel), 
ez évben csaknem 700 ezren regisztráltatták magukat a munkaügyi hivatalokban. Az évtized 
közepétől a kilencvenes évek végéig a GDP előbb lassabb, majd gyorsabb ütemben kezdett 
növekedni, ennek megfelelően a munkaerő-piaci folyamatok kedvező fordulatáról is 1997-től 
kezdve beszélhetünk: ekkor a munkanélküliség folyamatos csökkenése mellett a 
foglalkoztatottság bővülése is elkezdődött.  
A munkanélküliség 2007-ben 10 éves csúcsra kúszott, s elérte az 1998-ra jellemző értéket. 
Európai összehasonlításban a magyarországi foglalkoztatottság mára kialakult szintje igen 
alacsonynak számít, amely az EU átlagával megegyező mértékű munkanélküliségi rátával 
párosul. 
 
Az alacsony foglalkoztatási szint Magyarországon alacsony részmunkaidős 
foglalkoztatottsággal párosul. A részmunkaidőben dolgozók aránya mindössze 4%-ot tesz ki a 
dolgozók populációján belül, ez kevesebb, mint negyede az EU 27 országában megfigyelt 
átlagos arányszámnak.  
 
Magyarországon - hasonlóan az európai országokhoz - a férfiak foglalkoztatási szintje 
hagyományosan magasabb.  

 
A nők alacsony foglalkoztatási szintjének megvannak a tradicionális okai, ilyen a 
gyermeknevelés, a gyermekgondozási ellátásokat ugyanis szinte kizárólag nők veszik 
igénybe.  
 
Korosztályonként tekintve, a 15-24 évesek foglalkoztatási szintje jelentősen csökkent az 
elmúlt időszakban (ld. I. modul 4. fejezet), míg az időseké emelkedett, párhuzamosan a 
nyugdíjkorhatárok kitolásával, a nyugdíjrendszerbe való belépés feltételeinek szigorításával. 
Jelentős változások zajlottak le idős korban, hiszen pl. az 55-59 éves nők foglalkoztatási rátája 
a 90-es évek elején még 20% alatt volt. Ez mára 40% felé emelkedett.  
 
Az uniós viszonylatban igen alacsony magyar foglalkoztatási ráta mögött meghúzódó egyik 
igen lényeges tényező, hogy Magyarországon az alacsony végzettségűek foglalkoztatási 
helyzete lényegesen rosszabb a magasabb végzettségűekhez képest, így a különbség az egyes 
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iskolai végzettségű csoportok foglalkoztatottságában jelentősen nagyobb nálunk, mint az EU 
országaiban.  
Az adatok szerint az alapfokú végzettségűek esetében az EU átlagához viszonyítva fele 
akkora arányban vannak jelen a magyarok foglalkoztatottként a munkaerőpiacon. A 
középfokú végzettségűek esetében a különbség jóval kisebb, míg a felsőfokú végzettségűek 
esetében a foglalkoztatottság megegyezik az EU-ban mért szinttel. A munkaerőpiacról tehát 
a rendszerváltást követően elsősorban az alacsony végzettségűek szorultak ki úgy, hogy  
azóta sem tudtak oda visszalépni.   
 
A munkanélküliek számának növekedése nem feltétlenül negatívum, amennyiben az nem a 
foglalkoztatottság csökkenéséből, hanem az inaktív népesség aktiválásából ered.  
 
Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi munkanélküliségi ráta alakulására az volt a 
jellemző, hogy az a rendszerváltást követően – a csúcsot jelentő 1993-as év kivételével - 
minden évben alatta maradt az uniós átlagnak, s posztszocialista országok körében is igen 
jónak számított. Ez a trend azonban a tavalyi (2007.) évben megtört, s a ráta értéke elérte, sőt 
valamelyest meg is haladta az uniós átlagot.  

 
A tartós álláskeresők a foglalkoztatáspolitika kiemelt célcsoportját jelentik, hiszen mind 
iskolázottságuk, mind koruk kedvezőtlenebb az álláskeresők populációján belül. Az egy évnél 
régebben nyilvántartott álláskeresők több mint fele (53%-a) ugyanis max. 8 általános osztályt 
végzett, s további közel 30%-uk szerzett szakmunkás bizonyítványt. Munkába való 
visszailleszkedésüket nehezíti, hogy a munka nélkül eltöltött hosszú idő alatt kiestek a 
munkaidő által strukturált életvitelből, szakmai tudásuk, tapasztalatuk sokszor elavult, 
hiányos, s vélhetően sokszor területileg sem találkozik a munkaerőpiacon jelen lévő 
kereslettel. 
 
A munkavállalási korú inaktívak 
Bizonyos mértékű inaktivitás természetes jelenségnek tekinthető a munkavállalási korú 
népességben (pl. gyermek-gondozás, beteg családtag ápolása, betegség, tanulmányok 
folytatása miatt.) De a társadalmilag elfogadott távolléten túli inaktivitás veszteség a 
társadalomnak, hiszen ezek az inaktív emberek egy hányada rejtett munkanélküli. 
Magyarországon a munkavállalási korúak tömeges kivonulása a munkaerőpiacról a ’90-es 
évek elejének válságával, a munkahelyek tömeges megszűnésével kezdődött és a ’90-es 
évtized során is erőteljes maradt. Az inaktívak száma folyamatosan nőtt a ’90-es évtized első 
két harmadában, míg számuk 1998-tól csökkenő tendenciát mutat.  

 
2007-ben a 15-64 éves népességből 2 592 ezren (38%) nem jelentek meg sem 
foglalkoztatottként, sem pedig aktív munkakeresőként a munkaerőpiacon. Ez az inaktivitási 
arány európai összehasonlításban igen magasnak számít, az alacsony fokú foglalkoztatottság 
tehát hazánkban átlagos mértékű munkanélküliséggel és nagyfokú inaktivitással párosul.  
 
Ezen inaktív sokaság kor és nem szerinti összetétele erőteljesen eltért az azonos korú 
népességétől. Az inaktívak több mint 60%-a nő, jóllehet a munkaképes korú népességen belül 
a két nem közel azonos arányban van jelen. A legnagyobb mértékű inaktivitás a munkaképes 
korú népesség két szélső szegmensében jellemző. A 15-24 évesek közel háromnegyede, az 
55-64 évesek közel két-harmada tartozott az inaktívak közé, míg az előbbiek főként a tanulók 
közé tartoznak, az utóbbiak jórészt a nyugdíjrendszer valamelyik ellátási formájában 
találhatók. A fiatalok fokozódó inaktivitása az oktatási expanzióval magyarázható.  
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Az idősebb korosztályok esetében a rendszerváltás körüli években a korábbi és a megjelenő új 
ellátások széles rétegek számára jelentettek legális kivonulási lehetőséget a 
munkaerőpiacról, az időskori nyugdíjjogosultság eléréséig. A korhatár előtti és a rokkantsági 
nyugdíjak engedékeny szabályozásában nyíltan vagy burkoltan megjelent a munkanélküliség 
elleni küzdelem (illetve a munkanélküli tömegek megjelenésével járó társadalmi 
feszültségektől való félelem), így ezek a rendszerek széles rétegek számára jelentettek legális 
visszavonulási lehetőséget.  
 
 
Összesen a 2007-ben 15-64 éves inaktív népesség 57%-a részesült valamilyen kimutatható 
jövedelemforrásban. (különböző nyugdíjakban, gyermekgondozási ellátás valamelyik 
formájában, pénzbeli munkanélküliségi ellátásban, árvaellátásban, ápolási díjban).  
Az inaktív népesség másik fele, 43%-a nem rendelkezett saját jogon jövedelemmel, 
többségük - 833 ezer fő - nappali tagozaton folytatott tanulmányai miatt nem volt a 
munkaerőpiacon aktív.  
A fennmaradó csaknem 300 ezer fő alkotja az ún. egyéb inaktívak csoportját, melynek aránya 
az összes inaktívon belül 11,2%-ot tett ki. Megélhetési formájuk nem ismert, azonban 
feltételezhető, hogy nemcsak eltartottként élnek, hanem rendszeresen vagy alkalmilag 
dolgoznak, ám ezt a munkaerő-felmérés során nem vallják be (feltételezhetően jelenős 
számban dolgoznak a nem szervezett munka világában, a fekete vagy a szürke gazdaságban). 
(Forrás: Munkaerőpiaci Helyzetkép 2007.)  
A nem szervezett munka világának egyik színtere a mezőgazdaság, a saját szükségletre 
termelő, háztartás körüli gazdaság.  
A másik színteret a háztartások világa jelenti, a személyes kapcsolatokon alapuló kisegítő 
munkák végzése (kertápolástól és takarítástól az időgondozásig) (Laky 2003.)  
A szezonális foglalkoztatás és a másodlagos munkaerőpiacon való ideiglenes elhelyezkedés 
(pl. közmunkaprogramokba bekapcsolódás) szintén lehetőséget jelenthet.  
 
Az inaktívak döntő többsége (87,4%-uk) nem kíván dolgozni, mindössze alig több mint 
10%-uk szeretett volna munkát vállalni, de valamilyen okból ők nem voltak munkanélkülinek 
tekinthetők (vagy azért mert valójában nem kerestek aktívan állást, vagy azért, mert 
valamilyen okból nem tudtak volna két héten belül munkába állni.) Közülük minden negyedik 
tartozott a passzív munkanélküliek kategóriájába (84 ezer fő) ők azok, akik azért nem 
kerestek munkát, mert  munkaerő-piaci esélyeik alapján úgy látták, hogy az eleve kudarcra 
van ítélve.  
 
A munkaerőpiac szerkezete Magyarországon  
A rendszerváltás óta eltelt időszakban Magyarországon is lezajlott a gazdaság foglalkoztatási 
szerkezetének átalakulása. 1990-ben még a keresők 17 %-a dolgozott a mezőgazdaságban, 
36% az iparban és építőiparban, s kevesebb mint 50%-a a szolgáltatási szektorban. Ma a 
mezőgazdaság a legálisan foglalkoztatott keresők kevesebb, mint 5%-át foglalkoztatja, míg a 
szolgáltatási szektorban dolgozók aránya 60% felé emelkedett. Az iparban dolgozók 
részaránya enyhébben csökkent, arányuk 2007-ben 33%-ot tett ki. 
 
A tercier szektor munkaerő-szükséglete az elmúlt 15 évben - a szállítás, raktározás, posta és 
távközlés nemzetgazdasági ágak kivételével - bővült. Különösen a kereskedelem és javítás 
területén emelkedett a foglalkoztatottak száma, valamint az ingatlanügyek és gazdasági 
szolgáltatások terültén. 
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A változások közepette csökkent a fizikai és nőtt a szellemi munkák aránya.  
A szellemi foglalkozásokon belül az egyszerű irodai munkák, az ügyviteli jellegű 
foglalkozások aránya egyértelműen csökkent, és nőtt a felsőfokú végzettséget igénylő 
foglalkozásoké.  
A fizikai jellegű munkakörökön belül a gépkezelők, összeszerelők, járművezetők száma 
növekszik, ide taroznak az ipari üzemek gépeinek kiszolgálói, a szalag mellett dolgozók is. A 
nők 60%-a szellemi foglalkozású. Magas és növekvő az arányuk a felsőfokú végzettséget 
igénylő foglalkozásokban, az irodai, ügyviteli jellegű foglalkozások, több mint 90%-át 
például ők töltik be. A fizikai munkakörök esetében a szolgáltatásokban és a szakképzettséget 
nem igénylő egyszerű foglalkozásokban vannak többen a nők. A szolgáltatások számos ága 
ma már jellemzően női munkahely (pl. egészségügy, oktatás). 
A gazdasági szerkezetváltásnak megfelelően gyökeresen megváltozott a szervezetrendszer is 
Magyarországon.  
 
Területi különbségek a magyar munkaerőpiacon 
A magyar munkaerőpiacot igen nagy mértékű területi különbségek a jellemzőek, noha 
Magyarország az Unió közepes méretű tagországai közé tartozik. Ezek a különbségek 
gyökerei a régmúltra nyúlnak vissza.   
A szocializmus gazdaságának egyenlősítő, állami tulajdonú, nem profitorientált gazdaságának 
sajátossága volt, hogy lefojtotta a regionális különbségeket, mesterségesen tartott fenn egy 
olyan gazdasági rendszert, mely a rendszerváltást követően összeomlott.  
 
A külföldi tőke térbelileg egyenlőtlen betelepülése tovább növelte az egyenlőtlenségeket. 
Míg ma 2006-os adatok szerint a közép-magyarországi régióban 168 regisztrált vállalkozás jut 
1000 lakosra (ezen belül a fővárosban több mint 200 ez a mutatószám), addig Észak-
Magyarországon és Észak-Alföldön csak fele ekkora az 1000 lakosra számított 
vállalkozássűrűség.  
 
A rendszerváltást követően az ország nyugati- keleti megosztottsága újjáéledt. Kelet-
Magyarország nem csak kedvezőtlenebb helyzetből indult, de kedvezőtlenebb adottságai 
folytán vontatottabban is tudott bekapcsolódni a gazdasági átalakulásba.  

  
A magyar munkaerőpiacot jellemző területi egyenlőtlenségek az elmúlt időszakban nem 
csökkentek, jóllehet önmagához képest a ’90-es évek közepéhez viszonyítva valamennyi 
régióban nőtt a foglalkoztatás szintje.  
 
Az ország kedvezőbb helyzetű régióiban is vannak belső perifériák (pl. Fejér megye déli 
része), aprófalvas, rossz közlekedésű, elmaradott infrastruktúrájú területek (pl. Zalában), míg 
a kedvezőtlenebb helyzetű régiókban általában a nagyvárosokban és azok környezetében 
sokkal jobbak a munkaerő-piaci lehetőségek.  
 
A magyar munkaerőpiac területi és strukturális egyenlőtlenségeinek velejárója, hogy ma 
hazánkban egyszerre van jelen a munkanélküliség és a munkaerőhiány is.  
Míg az ország nyugati felében például jelentős munkaerőhiány mutatkozik, addig a 
beruházások által kevésbé elért térségekben igen magas a munkanélküliség. A földrajzi 
mobilitást akadályozzák az árszínvonalban és az ingatlanárakban meglévő különbségek 
(hiszen a potenciálisan szerezhető bérelőnyt könnyen elviszik a magasabb megélhetési 
költségek). A kereslet és kínálat nem megfelelő találkozását jól mutatja az, hogy 2007-ben a 
megelőző évhez képest csaknem a duplájára emelkedett a tartós munkaerőhiánnyal küzdő 
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cégek száma. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat  közös, évente lebonyolított Magyar Munkaerőpiaci Prognózis c. felmérésének 2 
adatai szerint a 2006-os 9% után, 2007-ben a cégek 15%-a jelezte, hogy van tartósan 
betöltetlen álláshelye. A megkérdezett gazdasági szervezetek közül a munkaerőhiányt 
érzékelő cégek statisztikai állományi létszámuk 3%-ában határozták meg a hiányzó munkaerő 
mértékét. Ez a versenyszektorban összességében körülbelül 23 ezer tartósan betöltetlen 
munkahelynek felel meg, tehát ennyivel nőhetne a foglalkoztatás, ha a keresletnek megfelelő 
mennyiségű és minőségű munkaerő állna rendelkezésre. 
 
Törvény szerint minden betöltendő, üres álláshelyet kötelesek a munkaadók bejelenteni a 
munkaügyi központokhoz. A munkaügyi szervezethez beérkező állások ennek ellenére csak 
egy kisebb szegmensét jelentik a hazai állások piacának.  
A Magyar Munkaerőpiaci Prognózis adatai szerint a vállalatok válaszai alapján, csaknem 
minden harmadik üres állást elégítenek ki a cégek a munkaügyi központok segítségével (ez 
az arány egyes feldolgozóipari ágazatok esetében magasabb).  
A cégek válaszai alapján a munkaerőigények 30%-át újsághirdetések révén, 21%-át pedig 
informális úton elégítik ki (ezek a legjellemzőbb formák). A hazai állások piacáról így csak 
igen szétforgácsolt információk állnak a rendelkezésünkre, az állások nagy része nemcsak az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálat, de a magán munkaerő-közvetítők adatbázisaiban sem 
jelenik meg.  
 
A munkaerőpiaci kereslet és kínálat egymásra találását bonyolítja hazánkban, hogy 
munkaerőpiacunk nyitott, hiszen az Unióban a munkaerő mozgása szabad. Az EURES 
nemzetközi állásportál adatai szerint Európában nagyjából 1,5 millió üres munkahely volt a 
2008. év elején, a legjellemzőbb keresett szakmák pedig a következőek: mérnökök, 
informatikusok, orvosok, szakmunkások és vendéglátóipari szakemberek.  
 
A külföldiek magyarországi munkavállalásával kapcsolatban a leginkább említésre méltó 
fejleménynek azonban azt tartjuk, hogy a határok átjárhatóvá válásával, a határ menti 
régiókban regionális munkaerőpiacok alakultak ki, ahol a napi rendszerességű oda-vissza 
ingázások egyre elterjedtebbek. Így például a Komárom-Esztergom megyei ipari vállalatoknál 
több ezer szlovákiai magyar ingázó munkavállaló dolgozik. De példát hozhatunk ellentétes 
irányú regionális, határokon átnyúló munkaerőmozgásokról is: a kelet-magyarországi 
határmenti területek munkavállalóira a közeli erdélyi nagyvárosok munkaerőpiaca jelentős 
vonzó hatást gyakorol (Temesvár, Nagyvárad). 
 
 

Munkaerőpiaci előrejelzések, prognózisok Magyarországon és Európában 

 
Az előrejelzések funkciói és az eredmények értelmezése 

                                                 
2 Ez a kutatás a versenyszektor rövid távú gazdasági és munkaerő-piaci kilátásait vizsgálja. Az adatfelvétel kis-, 
közepes- és nagyvállalatokat egyaránt tartalmazó és az egész versenyszektort lefedő nagy mintán alapul, 
melynek köszönhetően ez a vizsgálat a legkiterjedtebb a magyarországi munkaerőpiacra és konjunktúrára 
vonatkozó vállalati adatfelvételek között. 
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A munkaerőpiaci prognózisok célja, hogy előrejelzésekkel szolgáljanak a foglalkoztatási 
színvonal alakulására, a munkaerő keresletének és kínálatának várható változásaira a jövőben. 
Mind a munkaerőpiaci kereslet, mind a kínálat előrejelzésére egyre nagyobb az igény a 
döntéshozók részéről, de a foglalkoztatáspolitikával a gyakorlatban foglalkozó szakemberek 
részéről is.  
A várható munkaerőpiaci igényekre, a potenciális kínálatra vonatkozó előrejelzések ismerete 
alapján hatékonyabb lehet a tervezés társadalmi szinten, hiszen a prognózisok eredményei 
segítséget nyújthatnak pl. olyan kérdések megválaszolásában, hogy milyen szakembereket 
érdemes képezni, milyen szakmákban várható a jövőben kereslet és melyekben hiány az 
oktatási kibocsátás várható alakulása alapján.  
De az egyéni, családi szintű pályaorientációt, pályakorrekciót is jelentősen segíthetik a 
prognózisok eredményei. Összességében hasznosak lehetnek a munkaerőpiac valamennyi 
szereplője számára, hiszen a kellő mennyiségű és minőségű információval rendelkező 
munkaadók és munkavállalók is pontosabb képet alkothatnak a munkaerőpiacról és a 
lehetséges következményekkel számolva megalapozottabb döntéseket tudnak hozni. 

 
Rövidtávú munkaerő-piaci prognózisok a rendszerváltás után Magyarországon 
A rendszerváltást követően az első rövidtávú munkaerő-piaci prognózist 1991 őszén 
készítették el Magyarországon, a prognózisok rendszerét svéd minta alapján alakították ki 
(Lázár 2008).  
A magyar gazdaság akkori instabil állapotában ¾ évre vonatkozó előrejelzések készültek 3-4 
ezer munkaadó megkérdezése alapján, évente kétszer. A kérdésekre a vállalatok vezetői 
válaszoltak az őket felkereső kérdezőbiztosoknak, élőszóban. Ezen rövidtávú prognózisokat a 
munkaügyi központok bonyolították le. 2004-től a rövidtávú prognózisok évente már csak 
egyszer készülnek Magyarországon, ezzel az időhorizont is kitolódott, azóta nem 3/4- évre, 
hanem 1 és ¼ évre kérdeznek. A hosszabb időtávra vonatkozó előrejelzéseket az tette 
lehetővé, hogy a magyar gazdaság ekkor már jóval konszolidáltabb képet mutatott, s a 
vállalatok hosszabb időtávra is biztosabban tudtak tervezni.  
Ezen kívül 2003-tól beindult egy negyedéves ún. munkaerő-gazdálkodási felmérés is a 
munkaügyi szervezeten belül. Ez a felmérés azonban már elsősorban nem személyes 
megkérdezésre épül, hanem nagy mértékben automatizált, s időhorizontja is rövidebb: a 
kérdezést követő negyedév várható folyamataira kérdez rá. E negyedéves felmérések 
elsősorban a lokális munkaerőpiac várható alakulásáról szolgáltatnak megbízható 
információkat. Így nagymértékben hozzájárulnak, hogy a munkaügyi központok dolgozói 
hatékonyabban tervezhessék munkaerő-piaci programjaikat (pl. milyen ágazatban, mely 
településeken várhatóak nagyobb elbocsátások, milyen átképzési, továbbképzési irányokba 
érdemes terelni a munka nélkül lévőket, a pályakezdőket stb.), emellett a munkaügyi 
központok és a térségben működő vállalkozások kapcsolattartását is nagymértékben segítik.  
 
A rövidtávú prognózisok készítésekor már kezdettől fogva nem a munkaerő-kereslet, 
munkanélküliség alakulásának számszerű előrejelzése volt az egyetlen és legfontosabb cél. A 
számszerű előrejelzésen túl a további célok és a prognóziskészítés ún. melléktermékei sokszor 
fontosabbnak bizonyultak (Lázár 2008).   
A felmérések egyik fontos hozadéka az ún. szakmapozíciós mátrix, mely azt mutatja ki, hogy 
mely szakmákban várhatóak nagyobb arányú leépítések és melyekben várhatóak jelentősebb 
bővítések. Emellett rendszeresen rákérdeznek a prognózisok során arra is, hogy, milyen 
szakmákban keresnek a megkérdezett vállalkozások pályakezdőket.  
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A rövidtávú előrejelzések szerint egyértelmű kereslet - már évek óta - a forgácsoló 
szakmában mutatkozik a cégek válaszai alapján, de keresettek a különböző feldolgozóipari 
munkakörök, vendéglátóipari, számítástechnikai foglalkozások. A diplomát igénylő 
foglalkozások között leginkább a gépészmérnököket, szoftverfejlesztőket, informatikusokat 
és közgazdászokat keresik a cégek, bár ezek a foglalkozások a kisebb abszolút számok 
következtében nem szerepelnek a táblázatban megjelenített első tizenkettő között.  
 
Mivel a rövidtávú prognózisok kiválasztott cégek vezetőivel készült kérdőíves felmérések 
alapján készülnek, az eredményeiket is csak körültekintéssel szabad használni, értelmezni.  
Egyrészt mindig számolni kell a mintavételi hibával, ami abból adódik, hogy csak egy 
kiválasztott minta képviselőit kérdeztük meg. Emellett gyakran egyéb, jelentősebb torzítások 
is felmerülhetnek pl. nehéz elérni a nagyszámú mikro- és kisvállalati kört vagy ha akár csak 
néhány nagyvállalat utasítja vissza a válaszadást, már akkor is jelentős számú foglalkoztatotti 
réteg reprezentálása maradhat el. Másrészt a válaszokat jelentősen befolyásolhatják bizonyos 
fokig szubjektív jellegű tényezők is pl. hogy milyennek ítéli a válaszadó vállalati vezető a 
gazdasági kilátásokat, mekkora a konjunktúrába vetett bizalma stb. Ezek természetesen nem 
kiküszöbölhetőek, így viszont érdemes azt tudatosítani, hogy az egzakt számszerű 
előrejelzések ’beteljesülését’ a prognózisoktól nem lehet elvárni. 
 
2006-tól a magyarországi rövidtávú prognózisokat Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 
(GVI) és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közösen  készíti. A GVI kifejlesztett egy 
mindenki számára elérhető interaktív lekérdező rendszert Magyar Munkaerőpiaci Prognózis 
címmel www.mmpp.hu, melynek segítségével a felvételek adatai on-line módon 
lekérdezhetők és lementhetők. 
 
A magyar és az európai munkaerőpiacra vonatkozó rövid és középtávú prognózisok főbb 
megállapításai 
A rövidtávú prognózisokon kívül hosszabb időtávra, 10-20 évre vonatkozóan is készülnek 
munkaerőpiaci előrejelzések. Természetesen minél hosszabb az időhorizont, annál 
bizonytalanabb a becslés, és az időtáv növekedésével egyre nagyobb aggregátumokra 
vonatkozóan érhető csak el megbízható előrejelzés. A prognózisok készítői a múltbeli 
tendenciák alapján készítik becsléseiket, figyelembe véve azon tényezők hatásait, melyek a 
gazdaság által igényelt munkaerő mennyiségét, a foglalkoztatási struktúrát a leginkább 
befolyásolják. Így elsősorban a prognózisok készítésekor műszaki-technikai fejlődés által 
kiváltott hatásokat (pl. egy új technológia munkát kiterjesztő vagy munkát pótló jellegű-e), a 
GDP várható alakulását, a munkavállalási korú népesség számának várható alakulását és az 
aktivitásra ható egyéb tényezőket érdemes figyelembe venni.   
 
A magyarországi munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának előrejelzésére vonatkozóan a 
közlemúltban az Európai Unió társfinanszírozásával a Humánerőforrás Operatív Programon 
belül készültek középtávú előrejelzések (ld. Munkaerő-piaci kutatások 2008), míg az EU 
országaira vonatkozóan a CEDEFOP készít rendszeresen közép-távú előrejelzéseket. Ezen 
európai szintű munkaerőpiaci prognózis készítői abból indulnak ki, hogy egy egységes 
európai munkerőpiacon már nem elégséges nemzeti szintű előrejelzéseket készíteni. Az 
elkövetkezőkben ezen európai és magyarországi középtávú prognózisok főbb eredményeit 
mutatjuk be.  
 
A legfrissebb európai középtávra szóló munkaerőpiaci prognózist a CEDEFOP 2008. 
februárjában publikálta, melyben 2015-ig fogalmazott meg várható előrejelzéseket a vizsgált 

http://www.mmpp.hu/
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országok munkaerő-piaci kilátásairól (ld. CEDEFOP: „Future skills needs in Europe- 
Medium-term Forecast: Synthesis Report. 2008). Az Európai Bizottság kérésére azóta 
elkészítettek egy még hosszabb távú előrejelzést, mely 2020-ig fogalmazza meg a várható 
tendenciákat (ld. CEDEFOP: Future Skills Needs in Europe, Focus on 2020.) Az előrejelzések 
Bulgária és Románia kivételével a 25 uniós tagországra, valamint Norvégiára és Svájcra 
vonatkoznak. A prognózisok eredményei, ahogy a készítőik is hangsúlyozzák inkább csak 
orientáló jelleggel bírnak és részletesebb elemzésekre nem adnak lehetőséget. Így a kutatók 
is csak viszonylag nagy aggregátumokban adják meg a munkaerő iránt várható kereslet 
alakulását: a hat fontosabb gazdasági szektorra, a kilenc foglalkozási főcsoportra valamint a 
három fő iskolai végzettség szerinti kategóriára (ISCED szerint) vonatkozóan. 

 
Az eredmények alapján a munkaerőpiacra az elmúlt évtizedekben jellemző szerkezeti 
változások - melyek következtében a tradícionális ipar és a mezőgazdaság veszített 
foglalkoztatottjainak létszámából, miközben a tudás-intenzív ágazatok és a szolgáltatások 
szerepe nőtt - a jövőben is folytatódni fognak. 2006 és 2015 között 13 millióval, 2020-ra 
további 7 millióval nő várhatóan az állások száma (ez az- ún. középső becslés, a kutatók 
megfogalmaznak ehhez képest pesszimistább és optimistább becsléseket is.)  
Ez a nettó növekedés a mezőgazdaságban (nagyobb mértékben) és az iparban (kisebb 
mértékben) a munkahelyek számának csökkenése mellett fog bekövetkezni. Kisebb, s 
nagyjából hasonló mértékű növekedést jósolnak a kutatók a szállítás, raktározás és a 
vendéglátóipar ágazatokban valamint a nem-anyagi jellegű szolgáltatások (egészségügy és 
oktatás) területén. A legnagyobb növekedés az üzleti-pénzügyi szolgáltatások területén 
várható. 2020-ra a becslések szerint a vizsgált országokban összességében négyből három 
munkahely a szolgáltatások területén lesz várható. 
 
Az előrejelzések készítői számoltak a várható munkaerőhiánnyal is. Hiszen a munkahelyek 
számának bővülése mellett jóval nagyobb lesz a várható munkaerőigény annak 
következtében, hogy pótolni kell a munkaerőpiacról (nyugdíjazásból vagy egyéb okból) 
kivonuló foglalkoztatottakat is. Összesen több mint 100 millió munkahelyet kellene betölteni 
2006 és 2020 között várhatóan a megüresedések, valamint a létrejövő új állások számának 
összegeként. 2020-ra várhatóan 224 milliós állás lesz a vizsgált európai országokban. A 
becslések alapján a 15-64 évesek száma azonban 2020-ra 308,6 millióról (2006) 302,5 
millióra fog csökkenni. Hogy a munkaerőpiaci igényeket 2020-ban ki lehessen elégíteni, a 15-
64 évesek 74%-ának kellene dolgoznia. Ha a lisszaboni stratégia által kitűzött 70%-os 
foglalkoztatási célt sikerült is eddigre elérni, akkor is 12 millió fő fog hiányozni az európai 
munkaerőpiacon –vélik a becslések alapján a kutatók. 
 
A foglalkozási főcsoportonként készített előrejelzések eredményei szerint várható, hogy 
folyamatosan növekvő igény lesz a magas és középfokú képzettségű munkavállalók iránt. 
Nőni fog a kereslet a felsőfokú képzettséget igénylő, nem fizikai jellegű munkakörök iránt, de 
emellett a szakképzettséget nem igénylő, egyszerű foglalkozások iránt is. Ezzel ellentétben 
várhatóan csökkenni fog a kereslet a mezőgazdasági szakképzett munkák iránt, az irodai és 
ügyviteli jellegű foglalkozások, valamint az ipari, építőipari foglalkozások iránt is. 
 
A kutatók fontos megállapítása, hogy még azon foglalkozások esetében is, ahol összességében 
a kereslet csökkenése várható, ezt a csökkenést ellensúlyozza azon becsült keresleti igény, 
mely a munkaerőpiacról kilépők pótlása miatt fog fellépni. Ezért a prognózis készítői 
különválasztják az adott foglalkozások esetében fellépő ún. pótlási igényeket, a kereslet 
bővülése következtében fellépő igényektől.  



HALLGATÓI JEGYZET 
 

A munkaerőpiaci ismeretek képzéshez 
NSZFT FKA-KT-15/2008. 

 

30 

 
Összességében a vizsgált 27 európai országban a magasan képzett nem fizikai jellegű 
munkákban várható a legnagyobb mértékű kereslet-bővülés, miközben a fizikai szakmunka 
iránti igény csökkenni fog. 
 
A foglalkoztatottak iskolai végzettségét tekintve drámaian fog nőni a képzettek iránti igény. 
2020-ban az állások több mint 30%-ában várhatóan felsőfokú végzettséget, nagyjából felében 
középfokú végzettséget igényelnek majd a munkáltatók, míg az állások kevesebb, mint 20%-
át fogják a becslések szerint alapfokú végzettséggel betölteni. (1996-ban ezek az arányok még 
a következőképpen alakultak: a foglalkoztatottak 21%-a felsőfokú, 45%-a középfokú, 33%-a 
pedig alapfokú végzettséggel rendelkezett).  
 
A képzettségi igények minden foglalkozási csoportban növekedni fognak, az alacsonyan 
képzettek rovására. Egyre több középfokú végzettségűre lesz szükség a szakképzettséget 
igénylő fizikai munkák terén, de a kereslet növekedése prognosztizálható a középfokú 
végzettségűek iránt az egyezrű, jórészt rutinmunkákat jelentő foglalkozásokban is. 
 
A közelmúltban Magyarországra készült középtávú munkaerőpiaci prognózisok eredményei 
jórészt összhangban állnak a CEDEFOP által becsült, európai tendenciákkal. A GKI 
Gazdaságkutató Zrt. kutatói által készített becslés (Adler 2008.) 2005-2010 között csaknem 
2%-os 2011 és 2015 között több mint 3%-os foglalkoztatási létszám-bővüléssel számol 
Magyarországon. Az ágazati szintű előrejelzések alapján a legnagyobb dinamikával 2015-ig a 
könnyűipari és az élelmiszer-ipari ágazatok veszítik el foglalkoztatottjaikat. „Előbbiek a 
távol-keleti konkurenciának esnek áldozatul, utóbbiak az élelmiszer-feldolgozás magas 
minőségi igényeit kielégítő folyamatos automatizálásnak.” (Adler 36.o.) A másik póluson a 
gazdasági szolgáltatások, az építőipar és a szabadidő eltöltésével kapcsolatos szolgáltatások 
állnak, igen magas dinamikájú foglalkoztatási képesség bővüléssel. A gazdasági 
szolgáltatások ágazat dinamikáját az táplálja, hogy a magasan kvalifikált szellemi munka 
relatív olcsó idehaza a fejlett országokhoz képest. A feldolgozóipar ágazatai jórészt szintén 
létszámvesztők lesznek (kivétel az iroda és számítógép, a villamosgép-gyártás és a 
műszeripar), részben a technikai-műszaki fejlődés ill. a teljesítménykövetelmények 
növekedésének létszámkiszorító hatása miatt.  
Az ágazati előrejelzéseken túl készültek előrejelzések a munkavállalási korú népesség 
számának, a foglalkoztatottak területi elhelyezkedésének, a vállalati méretkategóriák várható 
alakulására vonatkozóan is. Ezen kívül igen részletes elemzések készültek a magyarországi 
munkaerő szakmaszerkezeti keresletének és a várható kínálatnak az alakulására vonatkozóan 
(Dávid-Fülöp 2008). Utóbbi prognózis erénye, hogy a kereslet várható alakulását a várható 
kínálattal veti egybe, és a kettő egybevetéséből hiány ill. túlkínálat mutatókat számol. A 
vizsgálat eredményei alátámasztják azt az érzékelhető jelenséget, hogy a kínálat és kereslet 
nem áll összhangban egymással. A képzési kínálat egyes foglalkozási szakmacsoportokban 
jelentősen meghaladja, más esetekben pedig többszörösen alulmúlja a keresletet. (A 
számítások a munkaerő kereslet 10 évre szóló, 2005-2015 közötti előrejelzésén alapulnak) 
 
A diplomások esetében a legnagyobb mértékű kibocsátási többlet a széles értelemben vett 
oktatók esetében, a művelődésszervezőket, kommunikációs szakokat végzőket magában 
foglaló művészeti, kulturális szakmacsoportban, valamint a szociálpolitikus, szociális 
munkás szakmacsoportban  jelenik meg. Hiány a műszaki végzettségűek esetén áll fenn a 
diplomások körében.  
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A középfokú végzettségű szellemi foglalkozásúak csoportjára a diplomásokkal szemben a 
kibocsátás hiánya a jellemző (elsősorban az irodai, ügyviteli és a gazdasági-kereskedelmi 
középfokú szakképzettséggel rendelkezők körében) Ám ezt a hiányt csökkentheti, a jövőben 
is várható szakmaszerkezet-váltás, miszerint a középfokú képzettségűek helyett diplomásokat 
alkalmaznak a munkáltatók a korábban középfokú végzettségűekkel betöltött pozíciókba. 
Továbbá ez a túl-kereset kisebb lesz várhatóan azért is – jegyzik meg a kutatók - mert a 
középfokú fehérgallérosokat jelentős mértékben foglalkoztató mikrovállalkozásoknál jelenleg 
is túlfoglalkoztatás tapasztalható. Ennek oka a családi keretek között működő több 
százezernyi mikrovállalkozás sajátos családi önfoglalkoztató jellege. 
 
A legsúlyosabb hiányok a szakmunkáskínálat területén lesznek tapasztalhatóak az 
eredmények szerint.  
A kereskedelemben tapasztalható nagymértékű hiányt a kutatók kevésbé látják aggasztónak, 
„mivel a mindennapi tapasztalat az, hogy ez a szakmacsoport nagy mértékben fogad be 
szakképzetlen ill. nem adekvát szakképzettségű dolgozókat” (Dávid-Fülöp 145.o.) A bolti 
kiskereskedelem igénye pl. viszonylag könnyen kielégíthető akár szakképzetlen pl. 
érettségizett fiatalokkal, vagy felnőttképzések során átképzett idősebb munkavállalókkal is (a 
képzési időtartam általában nem hosszabb, mint 4-600 óra).  
A tulajdonképpeni fizikai szakmunkák esetében azonban más a helyzet, mivel ezek a 
szakmák nem vagy sokkal nehezebben tanulhatóak meg a felnőttképzés keretében. A hiány a 
fém- és gépipari valamint az építőipari szakmákban a legerősebb, de hiány mutatkozik a 
műszeripari szakemberekből is. Ezen eredmények már csak azért is figyelemre méltóak, mert 
a fémfeldolgozás és a gépipar ágazat nemzetgazdasági jelentősége igen nagy, az export 
jelentős részét ezen ágazatok állítják elő. Az előrejelzések szerint ezekben a 
szakmacsoportokban nemcsak a fémipari szakmunkások iránti igény fog nőni, de a 
szakmunkások tudásával, készségeivel kapcsolatos elvárások is változnak. A szakértői 
becslések szerint csökkenti fog az igény a gép és berendezés-kezelők- és összeszerelők iránt. 
Ez a csökkenés alapvetően a kvalifikáció iránti igény növekedéséből ered majd. 
 
 

Információk és adatbázisok a képzésekről, és a munkaerőpiacról 

 
www.szakkepesites.hu
A régi és új OKJ rendszerét a felhasználó szempontjából talán legjobban bemutató oldal Több 
szempontú keresésre ad lehetőséget: ABC szerinti, szakmacsoport alapján, tanulmányi terület 
és szakképesítési szint szerint egyaránt. Az interaktív OKJ lépésről-lépésre vezeti az 
érdeklődőt az új szakképzési rendszerben. Elérhető a Szakiránytű című fejlesztés, ami a 
pályaválasztók számára nyújt komplex segítséget. Képzés-, és intézményi kereső is 
rendelkezésre áll.  
 
www.epalya.hu
Az ePálya weboldal az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által működtetett oldal. Főbb 
témakörei a tanulás, tanácsadás, munkaerőpiac és munka.  
A tanuláson belül képzettségek, képző intézmények, gyakorlati képzőhelyek és képzések 
keresésére van mód. A tanácsadás – regisztráció után – az önértékelő kérdőívek és a 
távtanácsadás (chat szobák) lehetőségét kínálja az érdeklődőknek. A keresett foglalkozások, 

http://www.szakkepesites.hu/
http://www.epalya.hu/
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munkanélküliek és álláskeresők összetétele, bejelentett álláshelyek és átlagkereseti adatok a 
munkaerőpiaci résztémái. Ezen túl az ÁFSZ weboldalán található állásajánlatok, munkaügyi 
központok és kirendeltségeik, illetve további hasznos információk érhetők el közvetlenül. 
 
www.felvi.hu
A felsőoktatással kapcsolatos információk gyűjtőtára. A szakkereső, szakleírások, egyetemek-
főiskolák rovatok, a különféle statisztikai adatok a felvételivel kapcsolatban, ponthatárok, 
diákhitel, Europass dokumentumok sokak számára hatékony segítséget nyújtanak a 
továbbtanulási  döntés meghozatala előtt. Pályatanácsadást segítő kérdőívek támogatják meg a 
fiatalabb és tapasztaltabb felvételizők elképzelését. 
 
www.nive.hu
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet oldala. Tananyagunk szempontjából egyik 
legértékesebb része az OKJ adatbázisok hozzáférése. Elérhetőek a szakmai- és 
vizsgakövetelmények és az új OKJ-hez kapcsolódó modultérkép is. Olvashatunk az NSZFI 
által koordinált szakképzési fejlesztésekről, kutatásokról. 
 
www.kir.hu
A Közoktatási Információs Iroda weblapja. A gyakorlati munka szempontjából leginkább az 
intézménykeresőnek vehetjük hasznát az orientáló munkában. Az intézménytörzs 6211 tételt 
tartalmaz, melyben több szempontú keresés alapján találhatjuk meg a keresett intézményt. 
Listát találhatunk a felnőttoktatás munkarendje szerint érettségit adó középiskolákról, 
általános iskolákról és szakképzőkről is. 
 
Formálisan szerezhető pályainformációk: 

- Foglalkozási Információk Kézikönyve 
- Foglalkozási Információs Tanácsadók (FIT) mappái és szakmabemutató filmjei 
- Szakok a felsőoktatásban c. kiadvány 
- NSZFI szakmabemutató filmjei 
- Országos Képzési Jegyzék 
- www.afsz.hu 
- www.epalya.hu 
- www.okj2006.hu 

 
Informálisan szerezhető pályainformációk: 

- Személyes beszélgetés szakemberekkel  
- Intézménylátogatás (job shadiwing) 
- Magazinokban, interneten, rádióban, televízióban közölt általános témájú, de a 

pályaismeretet is érintő interjú  
- A média tematikus anyagai (műsorok, cikkek, interjúk, amelyek kifejezetten egy-egy 

életpályát, szakmát, szakterületet mutatnak be; különösen az „ősi mesterségek” 
megjelenítése lehet érdekes) 

 
A kvantitatív jellegű információk legfőbb elérhetőségei 
A munkaerőpiaccal kapcsolatos legalapvetőbb kvantitatív adatok forrása a KSH 
(www.ksh.hu) és az ÁFSZ (www.afsz.hu). Mindkét szervezet honlapján igen részletesen 
tájékozódhatunk a munkaerő-piaci folyamatokról, tölthetünk le adatokat valamint részletes 
elemzéseket is.  
 

http://www.felvi.hu/
http://www.nive.hu/
http://www.kir.hu/
http://www.afsz.hu/
http://www.epalya.hu/
http://www.okj2006.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.afsz.hu/
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A KSH munkaerő-piacra vonatkozó legfőbb adatainak a forrása a munkaerő-felvétel, melynek 
legfontosabb eredményeit havonta gyorstájékoztatók formájában teszik közzé. Részletesebb 
elemzések negyedévente ill. időszakosan születnek (pl. Főbb munkaügyi folyamatok, 
Munkaerő-piaci jellemzők). Mivel minden negyedévben a munkaerő-felvételhez  kiegészítő 
modult (tulajdonképpen egy plusz kérdéssort) tesznek hozzá, melyek egy-egy, a munkaerő-
piaci helyzetét tekintve speciális célcsoport helyzetét járják körül, rendszeresen születnek 
részletesebb elemzések pl. az idősekről, a fiatalokról, a megváltozott munkaképességű 
személyekről is. A KSH a munkaerő-felvétel adatgyűjtéséből számolja és publikálja a 15-74 
éves népesség és annak alcsoportjainak gazdasági aktivitására vonatkozó adatokat. A másik 
fontos adatforrás a KSH ún. intézményi adatgyűjtése, melynek során vállalatok szolgáltatják 
az adatokat3. Ebből az adatgyűjtésből származnak az alkalmazásban állók számára, a bérekre 
és a keresetekre, valamint az üres álláshelyekre vonatkozó adatok. A KSH honlapján 
megtaláljuk a népesség gazdasági aktivitásáról és egyéb jellemzőiről a legrészletesebb és 
legpontosabb adatokat produkáló népszámlálások valamint mikrocenzusok4 feldolgozott 
adatait is. 
 
A honlapról az információk elérésére több úton indulhatunk el: böngészhetünk a letölthető 
kiadványok között vagy használhatjuk az ún. tájékoztatási adatbázist, mely a felhasználó által 
kívánt módon, a kiválasztott dimenziókban, a beállított részletességgel mutatja be az adatokat. 
Végül rendelkezésünkre állnak az ún. STADAT táblák, melyek a leggyakrabban használt 
adatokat mutatják be, különböző standard feldolgozásokban. A munkaerőpiacra vonatkozó 
idősorokat 1998-ig visszamenőleg találunk a honlapon. Érdemes tudni, hogy az adatok mellé 
’módszertan’ címszó mögött a KSH ún. meta-adatokat rendelt, amelyek minden fontos háttér-
információt tartalmaznak egy adott adatról ( Pl. milyen adatgyűjtésből származik, mi a pontos 
adattartalom, milyen változások történtek ebben, mire kell figyelemmel lenni az idősorok 
értelmezése során stb.) A honlapon megtaláljuk a használt, legfontosabb osztályozások 
leírását, valamint a kérdőíveket is. Az egyes kiadványok megjelenési idejéről tájékoztatási 
naptárban tájékozódhatunk. 
 
Az ÁFSZ honlapján ’statisztika’ címszó alatt rendszeresen publikálja a nyilvántartott 
álláskeresőkre vonatkozó adatokat (gyors- és részletes jelentések, valamint havi idősorok 
formájában). Itt találhatjuk meg településsorosan a nyilvántartott álláskeresők számát és az 
adott település munkavállalási korú lakosságához viszonyított arányát is. Az álláskeresők 
ellátására vonatkozó adatokat ’járadékos statisztikák a MEOAB rendszerből’ címszó alatt 
mutatja be a honlap.  
Az ÁFSZ kistérségi becsléseket is készít a munkanélküliek számának megbecslésére, ezek az 
adatok szintén megtalálhatóak a honlapon. A becslés során a  KSH Munkaerő-felvételének 
adatai, és népszámlálási adatok mellett a regisztrált álláskeresők adatai is igen nagy 
mértékben beszámításra kerülnek.. Becslések készülnek a munkanélküliek számának 
szezonálisan kiigazított értékire is, melyek szintén megtekinthetőek. 
 
Az ÁFSZ nyilvántartást vezet a magánmunkaerő-kölcsönző - és közvetítő cégekről, ezek 
működéséről rendszeres elemzést is készít. Hasonlóan az ÁFSZ vezeti az Alkalmi 
Munkavállalói Könyvvel dolgozók nyilvántartását is, melyről évente jelentést is készít. 

 
3 Az adatszolgáltatás válaszadói körét az összes, legalább 50 főt foglalkoztató és reprezentatív módon kijelölt 5–
49 fős vállalkozás, a kijelölt non-profit szervezetek, valamint létszámhatártól függetlenül valamennyi 
költségvetési és társadalombiztosítási intézmény jelenti. 
 
4 A mikrocenzusok két népszámlálás között, igen nagy válaszadói mintán lebonyolított ún. kis népszámlálások. 
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Rendszeresen közzéteszi honlapján az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök működésére, 
valamint monitoringjára vonatkozó adatokat is. A külföldiek magyarországi munkavállalására 
vonatkozó nyilvántartási adatokat szintén megtalálhatjuk a ’statisztika’ címszó alatt.  
 
Az ún. bér-tarifa felvétel szolgáltatja ma Magyarországon a legrészletesebb bér- és kereseti 
adatokat, ezt a felvételt minden évben az ÁFSZ bonyolítja le. Ennek eredményei igen 
részletes feldolgozásokban szintén elérhetőek a honlapról.  
 
A honlapon megtalálhatóak továbbá az ÁFSZ által lebonyolított negyedéves munkaerő-
gazdálkodási felmérések eredményei is, továbbá eljuthatunk a rövidtávú munkaerő-prognózis 
oldalára, a www.mmpp.hu -ra is. 
 
Az álláskeresők és munkaadók részére külön összegyűjti a honlap a releváns információkat. 
Az álláskeresők tájékozódhatnak a munkanélküli ellátás passzív és aktív formáiról, a 
munkaügyi központokban igénybe vehető szolgáltatásokról, támogatásokról és a képzésekről. 
A honlapon bárki böngészhet az ÁFSZ-nél rendelkezésre álló, betölthető állások és képzési 
ajánlatok kínálatából is.  
 
Természetesen a fenti információforrásokon kívül számos egyéb állami, magán vagy civil 
szervezet foglalkozik a munkaüggyel, készít kutatásokat  és  nyújt kvantitatív információkat. 
Ezek közül mi a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének oldalát 
ajánljuk (http://econ.core.hu/, saját kvantitatív adatbankkal rendelkeznek), valamint a 
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (http://www.szmi.hu/), az Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány (http://www.ofa.hu/) honlapját és a Munkaügyi Kutatások Portálját 
(www.employmentpolicy.hu). A nemzetközi összehasonlító adatok két legfontosabb forrása 
az Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu ) és az OECD (www.oecd.org).  
 
 
 
 
 

http://www.mmpp.hu-ra/
http://econ.core.hu/
http://www.szmi.hu/
http://www.ofa.hu/
http://www.employmentpolicy.hu/
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