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ELŐSZÓ

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával 2000-ben in-
dítottuk el a Munkaerőpiaci tükör című évkönyvsorozatot. Arra töreked-
tünk, hogy a munkaerőpiaci szolgálat szervezeteiben, a közigazgatásban, az 
önkormányzatokban, a civil szervezetekben, oktatási intézményekben és 
kutatóintézetekben, valamint a sajtóban dolgozó kollégák jól hasznosítha-
tó információkat kapjanak a magyarországi munkaerőpiaci folyamatokról, 
a foglalkoztatáspolitika jogszabályi intézményi környezetéről, a munka-
erőpiaci kutatások friss eredményeiből. A tapasztalatok alapján úgy tűnt, 
nem kellett változtatnunk a könyv alapvető célkitűzésein és szerkezetén. 
Az idén is olyan kiadvány összeállítására törekedtünk, amely a rendelkezé-
sünkre álló statisztikák, elméleti kutatások és empirikus elemzések alap-
ján közérthető formában, jól áttekinthető szerkezetben mutatja be a ma-
gyarországi munkaerőpiaci folyamatok jellemzőit, belső összefüggéseit. A 
kiadvány öt fő részből áll.

1. Áttekintő tanulmány a magyarországi munkaerőpiac állapotáról 2002-ben

Az első fejezet bemutatja az Európai Unióval közös foglalkoztatáspolitika 
kialakításának eddigi eredményeit. Megállapítja, hogy az Európai Unió 
2005-re és 2010-re kitűzött foglalkoztatási céljai – még egy remélt gazda-
sági fellendülés mellett is – csak akkor teljesíthetők Magyarországon, ha a 
közös foglalkoztatáspolitika megteremti a foglalkoztatásbővülés új feltétel-
rendszerét. A második fejezet összefoglalja a munkaerőpiac legfontosabb 
jellemzőit, megállapítva, hogy az adatok szerint nem történt elmozdulás a 
foglalkoztatottság nemzetközi összehasonlításban is igen alacsony szintjé-
ről, és tovább növekedtek helyi munkaerőpiacok közötti regionális különb-
ségek. A harmadik és a negyedik fejezet bemutatja a legfontosabb életkori 
csoportok munkaerőpiaci helyzetét, a foglalkoztatottak, a munkanélküliek, 
valamint a gazdaságilag nem aktívak jellemzőit. Az adatok azt mutatják, 
hogy 2002-ben meghozott foglalkoztatáspolitikai intézkedések ellensú-
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lyozni tudták a gazdasági feltételek romlásából fakadó kedvezőtlen mun-
kaerőpiaci hatásokat. A foglalkoztatási szint további bővítése azonban még 
a gazdasági feltételek javulása esetén is rendkívül nehéz feladat. Az ipari és 
a mezőgazdasági foglalkoztatás további csökkenését csak a szolgáltatások 
foglalkoztatási kapacitásának bővítésével, új atipikus foglalkoztatási for-
mák ösztönzésével, elterjesztésével és a hátrányos helyzetű munkaerőpiaci 
csoportok foglalkoztathatóságának javításával lehet ellensúlyozni.

2. Közelkép

Az évkönyvsorozat Közelkép című fejezeteinek célja egy-egy, a munkaerő-
piac működéséhez kapcsolódó kérdéskör magyarországi összefüggéseinek 
mélyebb, részletesebb elemzése. A fejezet megírására felkért szerzők felada-
ta, hogy tömör, közérthető formában összefoglalják az adott téma elméleti 
hátterét, a nemzetközi szakirodalom és a hazai empirikus kutatások leg-
fontosabb megállapításait.

Az idei kötet Közelkép fejezete a munkaerőpiac területi egyenlőtlenségei-
nek és a földrajzi mobilitás összefüggéseit elemzi. A munkaerőpiac területi 
egyenlőtlenségei az egyenlőtlenségeknek igen sokat vizsgált kérdésköréhez 
tartoznak. Tanulmánygyűjteményünk arra keresi a választ, hogy mely ténye-
zők váltják ki a munkaerőpiacon tapasztalható területi egyenlőtlenségeket, 
és milyen lehetőségek kínálkoznak ezek feloldására a munkaerő (a lakos-
ság) és a tőke (a vállalkozások) térbeli átrendeződése, mozgása által. Elem-
zésünk fő célpontja a munka mobilitása. Fontosnak tartottuk két irányban 
is kitágítani a vizsgált kérdéskört. Egyfelől igyekszünk pontosan meghatá-
rozni, hogy milyen egyenlőtlenségekről is beszélünk valójában, közelebbről 
megvizsgálva azokat a tényezőket, amelyek a munkapiaci egyenlőtlenséget 
kialakítják. Másfelől elemzésünk kiterjed a vállalkozások térbeli elhelyez-
kedésére, mozgására, illetve az ezt befolyásoló tényezőkre.

A munkaerő területi mobilitásának magyarországi jellemzőit bemutató 
rész összefoglalja a munkavállalók területi mozgásának okaival és eredmé-
nyeivel kapcsolatos elméleti megfontolásokat, elemzi a foglalkoztatási esé-
lyek régiók közötti eltéréseket, vizsgálja a regionális keresetekben és bérkölt-
ségekben meglévő különbségek jellemzőit, a lakáspiac és a lakásmobilitás 
magyarországi jellegzetességeit, valamint a gazdasági ösztönzők hatását a 
munkaerő ingázására és földrajzi mobilitására.

A tőke területi mobilitását tárgyaló rész összefoglalja a vállalatok telep-
helyválasztásával kapcsolatos elméleti összefüggéseket, bemutatja a földrajzi 
helyzet és az iskolázottság hatását a területi egyenlőtlenségek alakulására, 
áttekintést ad a magyar ipart az elmúlt években jellemző területi folyama-
tokról, valamint a hazai és a külföldi tulajdonú vállalkozások területi kon-
centrációját meghatározó összefüggésekről.
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3. A munkaerőpiaci jogi intézményi rendszer változásai

A Munkaerőpiaci tükör korábbi köteteiben részletes áttekintést adtunk a 
foglalkoztatáspolitika jogszabályi és intézményi hátterének kialakulásáról 
és fejlődéséről az 1990 és 2001 közötti időszakban. Bemutattuk a válto-
zások legfontosabb okait és következményeit. Ennek keretében részletesen 
elemeztük a munkaerőpiaci politika fi nanszírozási rendszerében lezajlott 
változtatásokat, a munkaerőpiaci érdekegyeztetés alakulását, a munkaügy 
kormányzati irányításában, az állami foglalkoztatási szolgálat felépítésében 
és működésében bekövetkezett fordulatokat.

Az idei kötet az elmúlt másfél évben bekövetkezett átalakulás okait és 
következményeit elemzi. Bemutatjuk a munkanélküliek passzív ellátórend-
szerének kibővítését célzó változtatásokat: az álláskeresést ösztönző juttatás, 
az elhelyezkedési prémium és az emelt szintű együttműködési kötelezett-
ség szabályait és várható következményeit. Az aktív foglalkoztatáspoliti-
kai eszközök között bemutatjuk a képzések támogatási, fi nanszírozási és 
intézményrendszerének megújítására tett kormányzati intézkedéseket. A 
Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (FMM) felvette prioritásai 
közé az esélyegyenlőség feltételeinek javítását, új intézményeket és intéz-
kedéseket hozott e cél elérésére. A fejezetben bemutatjuk az Esélyegyenlő-
ségi Kormányhivatal feladat és hatáskörét, a hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztatását ösztönző új eszközöket. Az FMM többek között az atipi-
kus foglalkoztatási formák támogatásával is javítani kívánja a munkavál-
lalási hajlandóságot és érdekeltséget. A fejezetben bemutatjuk a távmun-
ka, a részmunkaidős foglalkoztatás, a határozott idejű foglalkoztatás és az 
önfoglalkoztatás szabályozásában történt előrelépéseket. A fejezet utolsó 
része a munkaerőpiaci eszközök és szolgáltatások feltételrendszerének mó-
dosításait foglalja össze.

Azok eligazodását, akik egy-egy meghatározott szervezet, eszköz jellemző-
jéről, működéséről szeretnének információt kapni, a könyv margóján elhe-
lyezett tájékoztató címekkel, megjegyzésekkel kívánjuk megkönnyíteni.

4. Statisztikai blokk

A statisztikai blokk részletes információt ad a rendszerváltozás óta eltelt idő-
szak alapvető gazdasági folyamatairól a népesség, a munkaerőpiaci részvé-
tel, a foglalkoztatás, a munkanélküliség, az inaktivitás, a bérek, az oktatás, 
a munkaerő-kereslet, a regionális különbségek, a migráció, az ingázás jel-
lemzőiről, az ipari kapcsolatokra vonatkozó adatokról és néhány munka-
erőpiaci mutató nemzetközi összehasonlításáról. Felhasználjuk a 2001. évi 
népszámlálás adta lehetőséget: külön alfejezetben bőséges válogatást adunk 
a népesség, a foglalkoztatottság és munkanélküliség alakulására vonatkozó 
népszámlálási adatokról. A táblázatokban közölt információk áttekintését, 



12

értékelését megkönnyítendő, a legfontosabb összefüggéseket grafi konok és 
térképek segítségével is ábrázoljuk. A fejezet végén röviden ismertetjük a 
legfontosabb adatforrásokat.

5. Bibliográfia

A Munkaerőpiaci tükör első kötetében válogatásokat készítettünk a ma-
gyarországi folyóiratok és kiadványsorozatok 1992 és 1999 között megje-
lent munkaerőpiaci tárgyú cikkeiből. A második kötetben válogatást ad-
tunk közre 1. az 1985 és 2001 között megjelent könyvekből, 2. az 1999 
szeptembere és 2001 szeptembere között megjelent hazai folyóiratcikkek-
ből, 3. az 1990 és 2001 között megjelent külföldi folyóiratcikkekből. A 
harmadik kötetben kiegészítettük a korábbi válogatásokat a 2001 októbe-
re és 2002 októbere között megjelent publikációkkal, az 1992 és 2002 kö-
zött külföldön megjelent és a magyarországi munkaerőpiaccal foglalkozó 
könyvekkel és könyvrészletekkel. A harmadik kötetben tovább bővítettük 
a feldolgozott publikációk körét, és válogatást készítettünk magyarországi 
és külföldi kutatóintézetek, intézmények műhelytanulmány-sorozataiban, 
az 1990-es években megjelent tanulmányokból. Az idei kötetben a 2002-
ben és 2003-ban megjelent friss publikációkkal egészítettük ki a korábbi 
válogatásokat.

* * *

A szerkesztőbizottság tagjai megköszönik az MTA Közgazdaságtudományi 
Kutatóközpont, a Központi Statisztikai Hivatal, a Budapesti Közgazdaság-
tudományi és Államigazgatási Egyetem Emberi erőforrás tanszékének, a 
Foglalkoztatási Hivatal, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszté-
rium munkatársainak a kötet szerkesztésében, a részanyagok elkészítésében 
végzett munkáját. Köszönetet mondunk a Munkaerőpiaci Alap irányító 
testületének, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány kuratóriumának 
az előző kötetekhez fűzött észrevételeikért, javaslataikért és nem utolsósor-
ban a kiadvány anyagi támogatásáért.


