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BEVEZETÉS

A fejlett gazdaságú országokban 2002 nem bizonyult a foglalkoztatás sikeres 
évének. Az Európai Unióban – amelybe a magyar gazdaság egyre jobban 
beágyazódik – ugyancsak megtorpant a foglalkoztatottság 1997 óta bizta-
tó növekedésének s a munkanélküliség csökkenésének a folyamata.

A világ 30 országát (lényegében egész Európát, Észak-Amerikát, Ázsiá-
ban Japánt és Koreát, Óceániában Ausztráliát és Új-Zélandot) átfogó térsé-
gekben az OECD adatai szerint a foglalkoztatottak száma lényegében nem 
változott; a növekedés mindössze 0,1 százalék volt 2002-ben (de 2001-ben 
is csupán 0,4 százalék).

Az Európai Unióban, ahol 2001-ben még 1,4 százalékkal nőtt a foglal-
koztatottság, 2002-ben csupán 0,5 százalékkal; bár a gazdasági recesszió 
közepette a szerény növekedés is eredmény. Nőtt viszont a munkanélküli-
ség, az előző évi 7,3 százalékról 7,6 százalékra. A munkanélküliség csupán 
három, egyébként magas (9–10 százalékos) munkanélküliséggel küszködő 
országban (Finnország, Görögország és Olaszország) csökkent kissé (Emp-
loyment Outlook, 2003).

A szakértők véleménye szerint az 1990-es évektől tartó lassú foglalkoz-
tatásnövekedés már a gazdaságok strukturális átalakulásához kapcsolódik, 
ezért – a remények szerint – tartós lesz. A szerény növekedési átlagok mö-
gött azonban országonként igen jelentősek a különbségek, mind a mennyi-
séget, mind pedig a munkák minőségét illetően. Széles társadalmi rétegek 
munkaerőpiacra lépését sokféle tényező gátolja. A munkaerőpiacok számos 
országban erősen szegmentáltak. Jó esélyt kínálnak a keresett szakmákban, 
de csak alacsony jövedelmű, bizonytalan, könnyen elveszthető állásokat a 
munkaerőpiac perifériáján lévőknek.

A nagy nemzetközi szervezetek évek óta egyre határozottabban állnak 
ki a periférián lévők felzárkóztatásáért, a „több és jobb munkát mindenki-
nek” jelszavával. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) valamennyi 
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munkát végző ember számára a jogi és a szociális biztonság megteremté-
séért indított világméretű akciót, ami a jól szervezett munka világán kívül 
rekedtek, a perifériára szorultak tömegeire kívánja kiterjeszteni a minden 
dolgozót megillető társadalmi védettséget (ILO, 2002).

Az Európai Unió – az OECD-ben megfogalmazott elveknek megfelelően 
– méltányos díjazású és minőségű munkaalkalmat kíván megteremteni nem-
csak a nemzeti szabályok szerint munkanélkülinek minősülőknek, hanem 
a munkaerőpiacon meg sem jelenő, onnan különböző okokból kiszorult-
kivonult valamennyi munkavállalási korú férfi nak és nőnek. Az utóbbiak 
létszáma minden országban jóval nagyobb, mint a munkanélkülieké.

A nemzetközi szervezetek által kezdeményezett, várhatóan csak a kö-
vetkező években, évtizedekben kiteljesedő akciók lényegében a munka vi-
lágát folyamatosan átalakító, visszafordíthatatlan változások felismerésén 
alapulnak. A foglalkoztatás feltételrendszere ma már más, mint akárcsak 
50 évvel ezelőtt is volt. E változó helyzethez igazodva kell lehetővé ten-
ni minden dolgozni kívánó ember számára a megélhetést nyújtó munkát, 
megakadályozva a társadalmak megosztását a védettséget élvezők, a csak 
bizonytalan munkalehetőségekhez jutó „dolgozó szegények” s a még ilyen 
lehetőségekhez sem jutók táborára.

A vitathatatlanul helyes, egyértelműen követendő célok megvalósítása 
egyelőre minden országban lassú és bizonytalan, holott a gazdaság va-
lamennyi szereplője érzékeli elkerülhetetlenségüket. A rögzült szabályok 
megváltoztatása s a hozzájuk tapadó érdekek újraegyeztetése azonban konf-
liktusokkal teli.

Magyarországon – ahol egyszerre nehezedik a gazdaságra az elemzők 
által rövid távúnak prognosztizált visszaesés, a világgazdaság felgyorsult 
strukturális átalakulásának sokféle hatása, valamint (mindezzel együtt) a 
rendszerváltás még elvégezetlen feladata a munkaerőpiac modernizálása 
terén – a 2002. év munkapiaci folyamataiban is tükröződik a tudatos vál-
toztatások bizonytalansága. A jó irányban megkezdett változásokat még 
gyakran keresztezik a korábbi és újabb politikai döntések munkapiaci kö-
vetkezményei.

1. AZ EU-VAL KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA FORMÁLÓDÁSA

Az EU a csatlakozási szerződést követően a közös foglalkoztatáspolitika 
formálásába is bevonta Magyarországot. Első lépés a már 1999-től közö-
sen készített foglalkoztatáspolitika értékelés volt (EC, 1999). A közös doku-
mentumot 2001 novemberében írták alá a magyar kormány és az Európai 
Bizottság képviselői (Joint Assessment of …, 2001). A dokumentum össze-
foglalja a magyar foglalkoztatáspolitika legfontosabb teendőit a tekintetben, 
hogy a hazai foglalkoztatás szintje mielőbb felzárkózzon az EU átlagához. 

A közös cél: 
több és jobb 
munkahelyet 
mindenkinek!

Együtt az EU-val
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Az EU a dokumentumban vállaltak teljesülését – akárcsak többi tagállam 
esetében – rendszeresen értékeli.

2002-ben a magyar kormány és az EU illetékes bizottsága már folyama-
tosan együttműködött a hazai munkaerőpiac jobbítása érdekében. A fog-
lalkoztatottság növelését segítő intézkedések sürgető voltát alátámasztja, 
hogy bár Magyarországon relatíve alacsony a munkanélküliség az EU át-
lagához képest (2002-ben 5,8 százalék volt a hazai munkanélküliségi ráta), 
de a legalacsonyabbak közé tartozik a foglalkoztatás szintje is (63,1 szá-
zalék) nemcsak az EU tagországai, hanem a csatlakozni kívánó országok 
között is. Minthogy a számításba vett, 15–64 éves népességből mint dol-
gozók és mint dolgozni kívánó, aktívan munkát keresők kevesen vannak 
jelen a munkaerőpiacon, a munkavállalási korban gazdaságilag inaktívak 
(a munkaerőpiactól távol maradók) aránya a legmagasabb, akiket a kere-
sőknek kell eltartaniok. A magyar gazdaságnak és társadalomnak már csak 
ezért is elsődleges érdeke a foglalkoztatás növelése, s e törekvéshez az EU 
igyekszik sokféle segítséget nyújtani.

Az áttekintésben elsősorban az – OECD-országokban és az Európai Uni-
óban is alkalmazott – munkavállalási korú, 15–64 éves népességre vonat-
kozó adatokat használjuk, mert Magyarország munkaerőpiaci állapotának 
mutatószámait is már az ilyen korú népességre vonatkoztatva értelmezik és 
értékelik (1. táblázat). Ahol indokolt, kitérünk a nemzetközi standardok-
tól különböző hazai szabályok szerinti értelmezésekre is.

1. táblázat: A gazdasági aktivitás Magyarországon nemek szerint, 2002 (ezer fő)

15–64 éves 
népesség*

Foglalkozta-
tottak

Munkanél-
küliek

Gazdaságilag 
aktívak

Gazdaságilag 
nem aktívak

Férfi 3350,7 2113,3 137,9 2251,2 1099,5
Nő  3512,0 1750,9 100,5 1850,5 1661,5
Együtt 6862,7 3863,3 238,4 4101,7 2761,0
Munkavállalási korúak**

Férfi 3214,3 2099,2 137,9 2237,1 977,2
Nő  3145,6 1724,4 100,1 1824,5 1321,1
Együtt 6359,9 3823,6 238,0 4061,6 2298,3

* A KSH-nak az OECD-országokban azonos elvek és módszerek szerint végzett munkaerő-
felmérése szerint.

** A hazai munkavállalási kor 2002-ben: férfi ak 15–61 év, nők, 15–58 év.

A 2002 tavaszán hivatalba lépett koalíciós kormány programjában meg-
hirdette a foglalkoztatás növelését. Az ezt szolgáló politikai döntésekből 
azonban 2002-ben még csak néhány született meg. A foglalkozási hely-
zetet a gazdasági folyamatokon kívül még a korábbi döntések alakították 
meghatározóan (például 2001–2002-ben a minimálbér emelése, a forint 
árfolyamának módosításai stb.).
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Kétségtelen, hogy a munkaerőpiac javulásának a világgazdaság tartós re-
cessziója sem kedvezett. A világgazdaságba már beágyazódott magyar gaz-
daságot 2002-ben a korábbinál erősebben érintették a világgazdaság nega-
tív folyamatai s a foglalkoztatási lehetőségek ebből következő beszűkülése.1 
A feladatok sorából – amelyeket Magyarország az EU-csatlakozásig vállalt 
– egyenlőre csak a kezdeti lépések egy részét sikerült megtenni.

Az EU a nehézzé vált világgazdasági körülmények között sem adta fel az 
európai foglalkoztatás növelésének céljait. Változatlanul érvényesek a 2005-
re kitűzött, középtávú célok: az európai foglalkoztatási szint 67 százalék-
ra növelése, ezen belül a nőké 57, az 50 éven felülieké pedig 50 százalékra. 
Természetesen változatlan a 2010-re kitűzött cél: a munkavállalási korú né-
pesség 70, a nők 60, az idősebbek 50 százalékos foglalkoztatási szintje. A 
célok elérése úgyszólván valamennyi tagországtól új erőfeszítéseket kíván; 
még inkább a taggá váló, volt szocialista országoktól, köztük Magyaror-
szágtól, ahol a foglalkoztatás növeléséhez átfogó és mélyreható változások 
szükségesek. Ma már ugyanis jelentős gazdasági fellendülés is csak akkor 
teremthet munkahelyeket, ha a foglalkoztatáspolitika létrehozza ennek új 
feltételrendszerét. A foglalkoztatás növekedése nélküli gazdasági növeke-
dés (jobless growth) még siker esetén sem a vágyott jövő.

2. A MAGYAR MUNKAERŐPIAC FŐBB JELLEMZŐI 2002-BEN

2002-ben a hazai munkaerőpiac legfontosabb jellemzője a stagnálás; a szá-
mos részletmódosulás ellenére a fő tendenciák változatlansága. A KSH ada-
taiban a számszerűen legfeljebb 1–2 tizedszázalékos elmozdulások tovább-
ra is a foglalkoztatottság alacsony – és 2002-ben sem emelkedő – szintjét 
tükrözik. Megállt viszont a munkanélküliség évek óta folyamatos csökke-
nése, sőt az év második felében emelkedett is, 0,1 százalék ponttal növelve 
a 2001-ben számított munkanélküliségi rátát. Változatlanul magas a mun-
kaerőpiactól különböző okok miatt távolmaradók aránya.

Az ország eltérő fejlettségű térségeiben sincs jele a régiók, helyi munkaerő-
piacok, településtípusok foglalkoztatási helyzetében kialakult különbségek 
csökkenésének. Ellenkezőleg: a hét (tervezési-statisztikai) régió szintjén töb-
bé-kevésbé kiegyenlített foglalkoztatási-munkanélküliségi ráták mögött a 
megyék, a kistérségek és a települések között jelentős és növekvő különbsé-
gek húzódnak meg a foglalkoztatottság és munkanélküliség mutatóiban.

A kistérségek foglalkoztatási adatai a területi polarizáció növekedésére 
is utalnak. Az 1. ábra a statisztikai kistérségek eloszlását mutatja a rela-
tív foglalkoztatási arány szerint 1990-ben és 2001-ben. Látható, hogy a 
rendszerváltást követő években nem csupán a különbségek terjedelme nö-
vekedett jelentősen, de emelkedett az eloszlás alsó és felső végéhez közeli 
tartományban lévő nagyon magas, illetve nagyon alacsony foglalkoztatási 
aránnyal rendelkező kistérségek száma is (Fazekas, 2003).

1 Ilyenkor lenne egyébként igazán 
szükség a politika beavatkozására, 
például a foglalkoztatást terhelő 
adók csökkentésére, az alkalmazás 
rugalmasabb feltételeire, az ön-
állóvá válás elősegítésére stb.

Maradt 
a lépéshátrány

Leszakadó 
kistérségek
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1. ábra: A foglalkoztatási arány szerint kvartilisekbe sorolt kistérségek 
földrajzi eloszlása Magyarországon, 1990, 2001

1990 2001

Jelmagyarázat: A fehértől a feketéig alkalmazott árnyalatok a legmagasabb foglalkoztatási szinttől 
a legalacsonyabbakig terjedő különbségeket mutatják.

Forrás: KSH Népszámlálás 1990, 2001.

A piacgazdaságokban ismert kiegyenlítő mechanizmusok (bérkülönbségek, 
migráció, ingázás stb.) sajátos okok miatt korlátozottan vagy alig működnek. 
A hazai vállalatok, hasonlóan a külföldi vállalatokhoz, a képzett munka-
erővel és viszonylag fejlett üzleti infrastruktúrával jellemezhető urbanizált 
térségekbe koncentrálódnak; a munkahely-teremtő pályázatok nyertesei 
2002-ben is zömmel innen kerültek ki.

A munkát terhelő adók, a bérekre rakodó, a munkáltatók és a munkavál-
lalók által befi zetendő közterhek – amelyek eddig is a legmagasabbak közé 
tartoztak Európában – 2002-ben sem csökkentek. A kormányzat adócsök-
kentései – amelyek más szempontból előnyösek a vállalkozásoknak és az 
állampolgároknak – a foglalkoztatás magas költségeit nem enyhítették, s 
így ezek az intézkedések nem is ösztönzik a foglalkoztatást.

A sokféle körülmény együttes hatása következtében alacsony maradt a 
népesség gazdasági aktivitása, azaz részvétele vagy részvételi szándéka a 
gazdaság működésében.

Adatszerűen: mint az 1. táblázat mutatja. 2002-ben az ország rendelkezé-
sére álló munkaerőforrás, a nemzetközi összehasonlításokhoz használt élet-
korú, 15–64 éves, csaknem 7 milliós (6,86 millió) népességből 2002-ben 
4,1 millió (60 százalék) állt a gazdaság rendelkezésére, meghatározó több-
ségük (94 százalék) mint foglalkoztatott és 6 százalék mint aktívan munkát 
kereső; további csaknem 2,8 millió férfi  és nő (40 százalék) azonban nem 
volt jelen a munkaerőpiacon. Ők nem vettek részt (nem tudtak részt venni) 
a nemzeti jövedelem növelésében, saját megélhetésük jobbításában.

Ha a legtöbb európai országgétól eltérő hazai munkavállalási kort tekint-
jük viszonyítási alapnak (a férfi ak esetében 15–61 év, a nők esetében pe-
dig a 15–58 év közöttieket), akkor sem sokkal jobbak az arányok: a meg-

A potenciális 
munkaerőforrás 

kihasználatlansága
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felelő korú népesség 64 százaléka volt gazdaságilag aktív, és 36 százaléka 
gazdaságilag inaktív.2

A munkaerőpiac 2001-hez képest változatlan helyzetét akár eredménynek 
is tekinthetjük a magyar gazdaság teljesítményét is erősen korlátozó világ-
gazdasági recesszió közepette. Más oldalról viszont jól érzékelhetően most 
már hosszabb távú trendről van szó: a politikai, gazdasági, társadalmi át-
alakulás több mint tíz éve során több tényező – például a gazdaság ágazati 
szerkezete, a gazdasági szervezetek méretstruktúrája, a munkaerő drágulása, 
s velük a foglalkoztatási igények – megváltozása ellenére a munkaerőpiac, 
a foglalkoztatási feltételek szabályozásában alig történt érdemi változás.

Kétségtelen, hogy a rendszerváltás kezdetétől a foglalkoztatáspolitika 
gyakran kényszerült váratlan körülményekre válaszolni: a gazdaság hirte-
len összeomlása, a munkanélküliség tömeges megjelenése, a privatizáció 
nem várt és nem kívánt jelenségei, a növekvő infl áció közepette stb. az ép-
pen adott helyzet kezelésére kellett összpontosítania. Miközben kezdtek ki-
rajzolódni a gazdaság szerkezeti változásai, a lassan konszolidálódó gazda-
ságban a foglalkoztatáspolitika lépéshátrányba került. Már kevés fi gyelem 
fordult arra, hogy a népesség gazdasági aktivitásának-inaktivitásának új 
jellemzői – az 1997-ig évről évre csökkenő s az 1998-tól kezdődően lénye-
gében stagnáló foglalkoztatottság (1999 kivételével minden évben a statisz-
tikai hibahatáron belül maradt) – új megoldásokat kívánnának. Csökkent 
a munkanélküliek száma, viszont egyre duzzadt a különböző okok miatt 
nem keresőké, a gazdaságilag inaktívaké. Az alacsony szintű foglalkozta-
tottság, viszonylag alacsony munkanélküliség, magas arányú inaktivitás a 
magyar munkaerőpiac tartósult jellemzője (2. táblázat).

2. táblázat: A foglalkoztatottak, munkanélküliek, és a gazdaságilag inaktívak 
aránya a 15–64 éves népességben, 1992–2002 (százalék)

Év
Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív

össze-
sen férfiak nők össze-

sen férfiak nők össze-
sen férfiak nők

1992 58,3 64,6 52,3 6,4 7,8 5,0 35,3 27,6 42,7
1993 54,8 60,6 49,3 7,5 9,3 5,6 37,7 30,1 45,1
1994 53,9 60,3 47,8 6,5 8,1 4,9 39,6 31,6 47,3
1995 52,9 60,2 45,9 6,0 7,7 4,4 41,1 32,1 49,7
1996 52,7 60,2 45,5 5,8 7,2 4,4 41,5 32,6 50,1
1997 52,8 60,3 45,5 5,0 6,3 3,8 42,2 33,4 50,7
1998 53,9 60,6 47,3 4,5 5,7 3,5 41,6 33,7 49,2
1999 55,7 62,6 49,0 4,2 5,2 3,3 40,1 32,2 47,7
2000 56,4 63,3 49,7 3,8 4,7 3,0 39,8 32,0 47,3
2001* 56,3 63,1 49,8 3,4 4,4 2,6 40,3 32,5 47,6
2002* 56,3 63,1 49,8 3,5 4,1 2,9 40,2 32,8 47,3

*A 2001. évi népszámlálás népességszáma alapján.
Forrás: Munkaerő-felmérések.

2 Az adatok itt és a következők-
ben – ha másként nem jelezzük 

– a KSH 2002. évi munkaerő-
felméréséből származnak. Mint 
köztudott, a KSH 1992 óta vesz 
részt az OECD-hez tartozó 30 or-
szág egységes elvek és módszerek 
szerint végzett s ezért a nemzet-
közi összehasonlításra alkalmas, 
egyéni megkérdezésen alapuló 
felmérésében.
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A tartóssá vált arányokat csak a gazdaság megváltozott igényeihez alkal-
mazkodó (például a rugalmas foglalkoztatási formák felé nyitó) foglalkozta-
táspolitika képes módosítani. Addig azonban a gazdaság újfajta foglalkozta-
tási igényeire érzéketlen szabályok mellett természetesnek kell tekintenünk, 
hogy az ország rendelkezésére álló (potenciális) munkaerő gazdasági akti-
vitása (azaz munkapiaci részvétele) kifejezetten alacsony – ha a gazdaság 
az adott feltételekkel nem kíván több embert foglalkoztatni, akkor nem 
érdemes munkát sem keresni.

Ma Magyarországon a népesség munkaerőpiaci részvétele mintegy 10 
százalék ponttal alacsonyabb, mint a rendelkezésre álló legutóbbi adatok 
szerint az OECD-országok átlagában (69,8 százalék); ezen belül az EU-
ban (69,2 százalék) 2001-ben volt. (Az OECD országok között az Egye-
sült Államokban a népesség 76,8 százaléka, az EU-hoz csatlakozni kívánó 
országokban 66,7 százaléka volt aktív.)

3. A MUNKAERŐPIAC RÉSZTVEVŐI

Köztudott, hogy az aktivitás mértékét befolyásolja a nyugdíjkorhatár. Eu-
rópában a második világháború után általánossá és kötelezővé tett nyug-
díjbiztosítások az országok saját törvényei szerint valamivel magasabb vagy 
alacsonyabb életkorig tartják az embereket a munkaerőpiacon, s különb-
ség lehet a férfi ak és a nők teljes nyugdíjra jogosító életkora szerint is. Ma-
gyarországon joggal hivatkozunk arra, hogy a férfi ak három, a nők pedig 
a hat évvel korábban kerülhetnek nyugdíjba, mint kortársaik számos más 
országban. Ez az alacsony munkaerőpiaci aktivitást azonban csak részben 
magyarázza: a többi volt szocialista országban ugyanis általában hason-
ló nyugdíjkorhatár mellett is több férfi  és nő dolgozik és kíván dolgozni, 
mint Magyarországon.3

Egyelőre az úgynevezett legjobb korúak, a 25–54 évesek vannak jelen 
meghatározó arányban a munkaerőpiacon, mégpedig a megfelelő korú fér-
fi ak 84,3, a nők 70 százaléka, együttesen e korosztályok 77 százaléka.

Ez a magyar – és az európai – munkaerőpiac egyik fontos jellemzője. (A 
hazai arány azonban nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem minő-
sül magasnak. Az OECD-országokban a férfi ak 92,6, a nők 68 százaléka, az 
EU átlagában a férfi ak 91, a nők 71,6 százaléka volt gazdaságilag aktív.)

Más oldalról: a 25 évesnél fi atalabbak s az 55 évesnél idősebbek jóval ki-
sebb arányban szereplői a munkaerőpiacnak (ebben hasonlít a helyzetünk 
Európáéhoz). A fi atalok két, jelentősen eltérő helyzetű korcsoportja közül 
Magyarországon a 15–19 évesek zöme még tanul. 2002-ben csaknem 80 
százalékuk még iskolába járt (a 15 évesek 96, a 16 évesek 89, a 17 évesek 
87, a 18 évesek 70, a 19 évesek 52 százaléka).

A tanuló fi atalok magas aránya – amellyel az élenjáró országok közé tar-
tozunk Európában is – egyúttal azt jelenti, hogy mind kevesebb fi atal je-

3 A fenntartható nyugdíjrend-
szerek Európa-szerte felmerült 
problémáját az átlagos életki-
látások örvendetes növekedése 
ellenére nem a nyugdíjkorhatár 
további növelésével kívánják 
megoldani, hanem különféle 
ösztönzők segítségével az idősebb 
korosztályok munkában tartásával. 
A nőknek a férfi akénál is jobb vár-
ható életkilátásai pedig a nyugdíj-
rendszerek nézőpontjából is a nők 
foglalkoztatottá válásának további 
növekedését sürgetik. A helyzet 
számos különbsége ellenére mind 
az idősek, mind a nők esetében 
a foglalkoztatottság a kívánatos 
megoldás.

Akikre 
a gazdaság számíthat: 

... a 25–54 évesek
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lenik meg alacsony iskolai végzettséggel a munkaerőpiacon. A nem tanu-
lók közül mintegy 30 ezren dolgoztak, csaknem 12 ezren azonban aktívan 
munkát kerestek, és további közel tízezer fi atal várt (passzív munkanélkü-
liként) valamilyen munkalehetőségre.

A 20–24 évesek korcsoportjában már egészen mások az arányok. Mind-
össze 22 százalékuk tanult tovább, csaknem 50 százalékuk dolgozott, 6 
százalékuk keresett munkát, a többiek nem voltak jelen a munkaerőpiacon. 
Közöttük 15 ezren (ebből 10 ezren férfi ak) úgynevezett passzív munkanél-
küliként remélték, hogy valahol akad munka számukra.

Az összes kereső 10 százaléka, a munkanélküliek csaknem negyede, a 
passzív munkanélküliek több mint ötöde tartozik a fi atalok e két korcso-
portjába. A munkát keresők és a munkára várók – együttesen több mint 
80 ezer fi atal – többsége számára segítséget jelentene a munkatapasztalatot 
nyújtó, gyakornoki s más (pl. részmunkaidős) alkalmazási formák meg-
honosítása, pontosabban az ilyenek létesítését ösztönző munkajogi és adó-
zási szabályok megalkotása; valamint indokolt esetekben a tanulók kettős 

– tanuló és foglalkoztatott – státusának munkajogi rendezése.
Megjegyezzük: széles körű nemzetközi gyakorlat, hogy a diákok a tanu-

lás mellett dolgoznak, s így fedezik tanulásuk-megélhetésük költségeit. A 
részmunkaidőben foglalkoztatottak jelentős része diák. Magyarországon 
– noha évente 150–200 ezren dolgoznak közülük többé-kevésbé rendsze-
resen – a diákmunka nem, vagy csak elvétve jelenik meg a foglalkoztatá-
si adatokban. Ráadásul a munkajogi szabályozás rontotta is a diákmunka 
feltételeit. A Munka Törvénykönyve egyik közelmúltbeli módosításakor 
több, a felnőttek alkalmazásához megkövetelt előírást terjesztett ki a diák-
szövetkezetekre, például a szabadságidő kiadását, a munka befejezésekor az 
azonnali elszámolás kötelezettségét stb. Jó részüket az iskolaszövetkezetek 

– a helyzetből adódóan – nem tudják teljesíteni, de nincs is értelmük (A 
magyarországi felsőoktatási hallgatók munkavállalói …, 2002).

A 15–24 évesek aktivitási rátájánál (33 százalék) még szerényebb az 55–
64 éveseké, akiknek csak 26 százaléka volt aktív 2002-ben, holott a kor-
csoportból a hazai munkavállalási kor elvileg a nők három, a férfi ak hat 
korosztályát tartja még a munkaerőpiacon. Ennek ellenére a hazai munka-
vállalási korú 55–59 éveseknek is csupán 41 százaléka volt aktív; a férfi ak 
55, a nők 29 százaléka.

A nagy többség tehát még a nyugdíjkorhatárt megelőzően elhagyta a 
munkaerőpiacot (sokan persze már jóval korábban inaktívvá váltak). Az 
életkor, az egészségi állapot, a korábban végzett munka és sokféle egyéni, 
családi ok miatt sokan szívesen veszik, ha már nem kell dolgozniuk, mások 
viszont szívesen folytatnák az aktív, munkás életet – vagy azért, mert sze-

… és ahol új esélyek 
kellenek: a fi atalok...

... az idősebbek...
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retik munkájukat, vagy mert rá is szorulnak a munkajövedelemre.4 Mint a 
korábbiakban szó volt róla: Európában elsősorban arra törekszenek, hogy 
legalább részmunkaidőben munkahelyen tartsák az idősebbeket.5

A nők úgyszólván minden korosztályában szükség lenne a gazdasági ak-
tivitás növelésére. A 15–64 éves népességben a nők vannak valamivel töb-
ben (51 százalék). A hazai munkavállalási korúak között az alacsonyabb 
női nyugdíjkorhatár következtében 0,5 százalékkal több a férfi . Mindkét 
körben a férfi ak jóval nagyobb arányban voltak jelen a munkaerőpiacon, 
mint a nők (15–64 évesek: férfi ak 67,2, nők 52,7 százalék; hazai munka-
vállalási korúak: férfi ak 69,6, nők 58 százalék). A nőknek a férfi akénál je-
lentősen kisebb munkaerőpiaci jelenlétét számos körülmény magyarázza: 
a hagyományos férfi -női szerepfelfogás erősödésétől (a férfi  tartsa el a csa-
ládot – a nő nevelje a gyerekeket, ápolja az otthont, vezesse a háztartást) a 
képzettséget nem igénylő női munkahelyek tömeges megszűnéséig.

A KSH visszatérően vizsgálja a nők munkavállalási szándékait. Az 1986-
ban, 1995-ben, majd 1999-ben a 15–49 éves nők körében végzett vizsgá-
lat6 szerint akárcsak 1995 óta is az érintett korosztályokhoz tartozó nők 
körében jelentősen csökkent a kereső munka vállalásához fűződő korábbi 
pozitív vélemény. A munkaerőpiachoz kötődő (foglalkoztatott és munka-
nélküli) nők nagy többsége (73, illetve 70 százaléka), különösen a szellemi 
foglalkozásúak (79 százalék) fontosnak tartja, hogy a nőknek legyen ke-
reső foglalkozása; az inaktívak – főleg a gyermekgondozás miatt a mun-
kaerőpiactól távollevők – 40 százaléka szerint a nők csak a háztartással és 
a gyermekneveléssel foglalkozzanak. Sőt, a kisgyermekes anyák többsége 

– akik körében a Népességtudományi Kutatóintézet 1974 óta többször is 
végzett felmérést – az elmúlt évtizedekben is határozottan elutasította a 
nők munkavállalását; a munkánál, hivatásnál fontosabbnak tartva a csa-
ládot, a magánéletet. A 2000. évi felmérés szerint nemcsak tradicionális 
családmodell igénye erősödött fel körükben, hanem ezzel együtt a háziasz-
szony szerep elismertsége is. 1991-óta egy évtized alatt megkétszereződött 
annak a véleménynek az értéke, hogy „háziasszonynak lenni ugyanolyan 
kielégítő lehet, mint kereső tevékenységet folytatni”. 2000-ben viszont ke-
vesebben gondolták, hogy sokkal jobban megbecsülik azt a nőt, aki dol-
gozik (Pongráczné, 2002).

A zömében alacsony iskolai végzettségű, képzetlen nők sokaságának a 
gazdaság ma már egyre kevésbé kínál hagyományos munkahelyet. Bár a 
gazdaság számos ágában vannak még ilyen tevékenységek (a mezőgazda-
ság egyszerű fi zikai munkaköreiben, az ipar tömegtermelő ágazataiban s 
a szolgáltatások számos területén), valójában a képzettebb nők sikeresek a 
munkaerőpiacon. (Ezt a későbbiekben részletesebben is bemutatjuk.)

A munkaerőpiactól távolmaradó nők zöme azonban csak egyszerű mun-
kát tudna végezni. Ilyen bőven akadna más háztartásokban – a gyerekekre, 

4 A Népességtudományi Kutató 
Intézet a középkorú vagy annál 
idősebb, de még nem nyugdíjas 
népesség körében végzett vizsgá-
lata szerint bár a legtöbben koráb-
ban mennének nyugdíjba, minél 
inkább közelít valaki a nyugdí-
jazáshoz, annál inkább számol a 
majdani munkavállalás lehető-
ségével. Az 55 évesnél idősebbek 
egyharmada kifejezetten tervezi 
is azt; az érettségizettek, főként 
pedig a diplomások több mint a 
fele bizakodik abban, hogy nyug-
díjasként is dolgozhat (Dobossy – S. 
Molnár – Virág, 2002).
5 A sokféle kezdeményezés között 
fi gyelemre méltó az Ausztriában 
alkalmazott módszer: az idősebbek 
fokozatosan csökkenő munkaidő-
ben, de jövedelmük számottevő 
csökkenése nélkül dolgozhatnak 
tovább – a társadalombiztosítási 
járulékok egy részét a költségvetés 
fedezi. A program rendkívül nép-
szerű az idősebbek körében. 2002 
végére már több mint 20 ezren 
választották a tovább dolgozást 
részmunkaidőben (OFA, 2003).
6 A két utóbbit Frey Mária 
vezette.

... és a nők
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idősekre betegekre felügyelve –, alkalmanként a családi gazdaságokban, a 
kisvállalkozások, a kis boltok kisegítőiként. Az ilyen tevékenységek „fog-
lalkozássá” válásának Európa-szerte keresik a feltételeit.

Összegezve: a munkaerőpiacunk néhány fontos jellemzője sok tekintet-
ben hasonlít az Európai Unióéhoz, bár eredményeink gyengébbek, gyen-
géink pedig esetenként erőteljesebbek az európai országokénál. A gazda-
sági fejlettség különbségein túli közös gondok gyökere a munkavégzés, az 
alkalmazás megmerevedett európai szabályozása. A dolgozókat védeni hi-
vatott, egykor vívmányként elért szabályok egy része mára a foglalkoztatás 
növelésének akadályává vált: a régi módon nem lehet több és jobb munka-
helyet teremteni a munkaerőpiacról kiszorult vagy oda bekerülni képtelen, 
a „legjobb munkavállalási koron” innen és túllevők számára.

A továbbiakban a népesség három nagy csoportja, a foglalkoztatottak, a 
munkanélküliek és a gazdaságilag inaktívak helyzetében 2002-ben meg-
fi gyelt változásokat s e változásoknak a hosszabb időszak alatt kialakult 
trendekre gyakorolt hatását tekintjük át.

4. A NÉPESSÉG MUNKAERŐPIACI AKTIVITÁSA

4.1. A foglalkoztatottak

2002-ben – az előzőkben tárgyaltakon kívül – alapvetően a magyar mun-
kaerőpiac most már tartósnak tekinthető trendjei folytatódtak.

A foglalkoztatottság szintje – mint arról szó volt – nem változott, a 6,86 
milliós 15–64 éves népességből 3,86 millió főnek volt kereső foglalkozá-
sa, 2,11 millió férfi nak és 1,75 millió nőnek. A hazai munkavállalási korú 
6,36 milliós népességből 3,82 millió fő volt kereső, 2,1 millió férfi  és 1,7 
millió nő. (Azaz a hazai munkavállalási korúak voltak lényegében a fog-
lalkoztatottak; ennél idősebb korban már csak 14 ezer férfi  és 26 ezer nő 
dolgozott (illetve adott számot a másoknak pénzért végzett munkáról). A 
keresők között 2002-ben is szerepeltek azok a munkanélküliek, akiket a 
társadalmi szolidaritás segített rövidebb-hosszabb időre úgynevezett támo-
gatott foglalkozáshoz (közmunka, közhasznú munka, bértámogatás stb.) 
A munkáltatók és a munkavállalók rendszeres befi zetéseiből – éves átlag-
ban – mintegy 60 ezer munkanélküli jutott – legalább alkalmilag – mun-
kához és keresethez.

A 2001-hez képest nem változott foglalkoztatási szint mögött azonban 
jelentős gazdasági változások zajlottak. Az év során a gazdaságban több tíz-
ezer munkahely szűnt meg. Az egész régiókat (ezúttal éppen a legfejlettebb 
közép- és nyugat-dunántúli régiót is, ahova a kilencvenes években a legtöbb 
külföldi tőke érkezett) és ágazatokat (bőr-, fa-, élelmiszeripar) megrázó vál-
lalati megszűnések, a Magyarországról más országokba települések, a drasz-
tikus létszámcsökkenések a feldolgozóiparban stb. széles körben kényszerí-

Elvesző 
és új munkahelyek
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tették elbocsátásokra az érintett cégek beszállítóit is. A nemzetközi kereslet 
visszaesése miatti elbocsátásokon túl a modernizálódás, a versenyképesség 
növelésének kényszere a szolgáltatások számos ágában is a létszám leépíté-
sével járt (posta, vasút, Matáv, honvédség stb.).

Egyidejűleg azonban – részben a még folytatódó külfölditőke-beáramlá-
sok, a beruházásokat, munkahelyteremtéseket segítő Széchenyi-terv, a bel-
ső befektetések s a kivonuló külföldi cégek helyébe érkezők – lényegében 
pótolták az elveszett munkahelyeket.

A már foglalkoztatottak átcsoportosulása zajlott az ágazatok között is. Az 
államigazgatásban a közalkalmazotti s a köztisztviselői bérek kormányza-
ti döntésű növelése a versenyszférából a közszférába vonzott több ezer dol-
gozót (a versenyszféra létszáma 1,7 százalékkal csökkent, a költségvetésé 
1,5 százalékkal nőtt).

A vállalati (szervezeti) szinten lezajlott változások azonban lényegében 
nem módosították az ágazatok, és különösen nem a három szektor (mező-
gazdaság, ipar-építőipar, szolgáltatások) egyébként lassan, de folyamatosan 
átalakuló szerkezetét. (Fontos megállapításra jutott e tekintetben Körösi 
Gábor és Surányi Éva, akik 1992 és 2000 között elemezték a vállalati szintű 
munkahelyrombolások és -teremtések hatását az ágazati struktúrára – ki-
mutatva, hogy a nagyarányú cserélődés csak csekély elmozdulást okozott 
az ágazatok foglalkoztatásában (Kőrösi – Surányi, 2002).

A gazdaság három szektorában 2002-ben is a hosszú távú trendek ér-
vényesültek: a tizedszázalékos elmozdulás ellenére a gazdaság szerkezetét 
változatlanul a fokozatosan zsugorodó mezőgazdaság, tartósan a keresők 
mintegy harmadát foglalkoztató ipar és a lassan növekvő súlyú szolgálta-
tások jellemzik (3. táblázat).

A gazdaság állapotára utaló fontos fejlődési trend a szellemi és a fi zikai 
munkák fokozatos arányváltozása. Az összehasonlításra ugyan csak 1994-
hez képest nyílik mód (a több évtizedes változás – mint az előbbiekben 
tárgyalt szektorok esetében – nyilván sokkal markánsabb lenne), így is ér-
zékelhető a fi zikai és a szellemi tevékenységek súlyának módosulása. Kü-
lön fi gyelmet érdemel a szellemi munkakörökben a nők térhódítása: a fel-
ső- és középfokú végzettséget igénylő munkakörök többségét nők töltik 
be. Ugyanakkor a fi zikai munkakörök alig több, mint harmadát töltik be 
a nők (4. táblázat).

Kevésbé örvendetes tendencia – mert a foglalkoztatási feltételek merev-
ségét tükrözi – az, hogy a keresők most már 86 százaléka dolgozott alkal-
mazottként, miközben egy százalék alá esett a szövetkezeti tagok aránya, 
csökkent a társas vállalkozások tagjaként, valamint a segítő családtagként 
dolgozóké. Az egyéni vállalkozók aránya évek óta stagnál.
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3. táblázat: A gazdasági szektorokban foglalkoztatottak, 1900–2001 (ezer fő)

Január 1.
Mező- és erdő

gazdaság Ipar- építőipar Szolgáltatás Foglalkoz-
tatottak 
összesenezer fő százalék ezer fő százalék ezer fő százalék

1900* 1734,6 61,1 422,5 15,0 684,2 23,9 2841,3
1910* 1684,7 59,7 558,1 18,3 810,1 26,5 3053,0
1920* 2127,2 59,7 562,9 15,8 875,3 24,5 3565,4
1930 2030,2 54,3 754,5 20,2 952,8 25,5 3737,5
1941 2165,1 51,5 919,3 21,8 1118,7 26,7 4201,9
1949 2197,5 53,8 884,0 21,6 1003,4 24,6 4084,9
1960 1830,0 38,5 1617,7 34,0 1311,9 27,5 4759,6
1970 1246,0 23,2 2379,2 44,3 1747,5 32,5 5372,7
1980 1109,0 19,3 2386,1 41,6 2238,5 39,1 5733,6
1990 955,0 17,5 1976,8 36,1 2540,1 46,4 5471,9
2001 205,3 5,6 1225,4 33,1 2266,3 61,3 3696,9
Éves átlag**

1992 460,1 11,3 1431,0 35,0 2191,6 53,7 4082,7
1993 349,4 9,1 1292,2 33,8 2185,7 57,1 3827,3
1994 327,6 8,7 1237,3 33,0 2186,6 58,3 3751,5
1995 295,1 8,0 1198,1 32,6 2185,6 59,4 3678,8
1996 302,4 8,3 1190,1 32,6 2155,6 59,1 3648,1
1997 287,8 7,9 1207,9 33,1 2150,6 59,0 3646,3
1998 278,8 7,5 1264,3 34,2 2154,6 58,3 3697,7
1999 270,4 7,1 1296,1 34,0 2245,0 58,9 3811,5
2000 251,7 6,5 1298,4 33,8 2299,0 59,7 3849,1
2001 239,4 6,2 1321,0 34,2 2299,1 59,6 3859,5
2002 240,9 6,2 1319,9 34,1 2309,8 59,7 3870,6

* Az ország mai területe szerinti adatok.
** 2002-ig a 2001. évi népszámlálást megelőzően ismert létszám-adatok.
Forrás: 1900–2001: Népszámlálások. Éves átlag: Munkaerő-felmérések.

A jogilag és szociálisan legjobban védett alkalmazotti státus azonban – a 
Magyarországon különösen magas adó- és járulékterhek miatt – a legdrá-
gább alkalmazási forma a munkáltatók számára, s a foglalkoztatás költsé-
geit még tetézik a gazdasági okokból történő esetleges elbocsátás költségei. 
A foglalkoztatás költségeinek növekedése – mint ez jól látható volt a mini-
málbérek 2001-ben és 2002-ben történt emelkedésekor – bár csak kevés he-
lyen vezetett elbocsátáshoz, de a létszámnövelési szándékokat visszavetette. 
Ez különösen azokat a rétegeket sújtja, amelyeknek leginkább a minimálbér 
közeli munkahelyeken lenne esélye az elhelyezkedésre (munkatapasztalat 
nélküli fi atalok, a háztartásból ismét munkába állni kívánó, szakképzetlen 
nők, a romák, a munkájukat régen elvesztettek stb.) Holott a munkát ke-
reső 2–300 ezer férfi n és nőn kívül a most inaktívnak minősülők közül is 
igen sokan szeretnének elhelyezkedni: 2001-ben 396, 2002-ben 438 ezer 
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inaktív szeretett volna rendszeres, fi zetett, legálisan végezhető munkát; a 
munkanélküliekkel együttesen 7–800 ezer ember.

4. táblázat: A foglalkoztatottak száma foglalkozási főcsoportok szerint, 1994, 2001, 2002

Foglalkoztatási 
főcsoportok

1994 2001 2002
Összesen Nők 

aránya, 
százalék

Összesen Nők 
aránya, 

százalék

Összesen Nők 
aránya, 

százalékezer fő százalék ezer fő százalék ezer fő százalék

1. Törvényhozók, igazgatási, 
érdekképviseleti, gazda-
sági vezetők 240,8 6,4 36,8 260,2 6,7 34,4 261,7 6,8 34,5

2. Felsőfokú képzettség önálló 
alkalmazását igénylő fog-
lalkozások 383,3 10,2 56,7 450,8 11,7 57,3 454,5 11,7 57,2

3. Egyéb felső- és középfokú 
képzettséget igénylő fog-
lalkozások 448,6 12,0 64,5 514,1 13,3 64,5 544,7 14,1 65,2

4. Irodai és ügyviteli (ügyfélfor-
galmi) foglalkozások 318,9 8,5 91,2 257,4 6,7 92,6 246,8 6,4 92,3

Szellemi összesen 1391,6 37,1 63,7 1482,5 38,4 61,9 1507,7 39,0 62,0
5. Szolgáltatási jellegű 

foglalkozások 517,0 13,8 56,8 600,5 15,6 54,7 600,6 15,5 55,7
6. Mezőgazdasági és erdő-

gazdasági foglalkozások 132,4 3,5 31,3 133,0 3,4 28,3 134,8 3,5 29,3
7 Ipari és építőipari fog-

lalkozások 852,3 22,7 21,3 838,3 21,7 18,0 820,7 21,2 16,8
8. Gépkezelők, összeszerelők, 

járművezetők 390,1 10,4 21,1 460,9 11,9 28,7 480,8 12,4 29,4
9. Szakképzettséget nem igény-

lő egyszerű foglalkozások 359,9 9,6 57,1 287,7 7,5 54,4 284,8 7,3 57,1
Fizikai összesen 2251,7 60,0 35,7 2320,4 60,1 34,7 2321,7 59,9 35,2
10. Fegyveres erők, fegyveres 

testületek foglalkozásai 108,2 2,9 5,6 56,6 1,5 3,5 41,2 1,1 2,7
Nemzetgazdaság összesen 3751,5 100,0 45,2 3859,5 100,0 44,8 3870,6 100,0 45,2

Forrás: Munkaerő-felmérések.

Bár a legtöbb európai országban ugyancsak nehéz megváltoztatni az alkal-
mazás szabályrendszerét, a gazdaság igényei s az érintett társadalmi rétegek 
foglalkoztathatóságának kompromisszumaként létrejöttek és terjednek az 
úgynevezett rugalmas, nem hagyományos foglalkoztatási formák, mint a 
részmunkaidő, a határozott időre szóló alkalmazás stb. Magyarországon 
2002-ben két fontos lépés is történt ebbe az irányba: az alkalmi munkavál-
lalói könyvvel foglalkoztatottak közterheinek jelentős mérséklése és a táv-
munka feltételeinek létrehozása.

Fontos előrelépések
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Az alkalmi munkavállalói könyvet – mint ismert – 1997-ben vezették be, 
azért hogy a leginkább kilátástalan helyzetben lévő, a munkanélküli-segélyt, 
majd azt követően a további két évig kapható jövedelempótló támogatást 
is kimerítő regisztrált munkanélküliek rövid idejű, alkalmi munkavállalás 
esetén továbbra is hozzájussanak a társadalmi juttatásokhoz. A munkálta-
tóknak a mindenkori minimálbérhez igazodó közterheket kellett leróniuk. 
Az alkalmi munkavállalói könyvet azonban az érintettek töredéke vette 
csak igénybe, feltehetően a munkáltatók által magasnak ítélt közteher-vise-
lési kötelezettsége miatt. (Az elhelyezkedésre képtelen munkanélküliek – a 
munkajövedelem reményében – a kívánt munkákat a biztosítások várható 
szerény haszna nélkül is elvégezték.) A tapasztalatok alapján a munkaügyi 
kormányzat folyamatosan, de mindig túlságosan óvatosan könnyítette a 
munkáltatók terheit; a határozott könnyítésre csak 2002-ben került sor. Az 
első eredmények – ha nem is áttörők – biztatók. Érzékelhetően ez a járható 
út, ami mind a munkáltatóknak, mind a rászoruló munkavállalóknak a le-
gális és a szociális jogokat biztosító munkavégzés lehetőségét nyújtja.

A távmunka feltételeinek létrehozására is történtek már korábban kísérle-
tek. 2002-ben az anyagi és egyéb feltételeiben is megalapozottabb program 
2003-tól elsősorban a fogyatékkal élők, a megváltozott munkaképességűek, 
a romák, a 45 éven felüliek, a gyermeküket egyedül nevelők, a hátrányos 
helyzetű térségekben élők, valamint más, a munkaerőpiacon másoknál 
rosszabb esélyű emberek közül legalább ezernek kíván munkalehetőséget 
nyújtani. A kezdeményezések, a foglalkoztatottság alacsony szintjéhez ké-
pest, szerények. Megjelenésük azonban jelzi: a foglalkoztatáspolitika jól ér-
zékeli tennivalóit, amelyeket azonban hatékonyan csak az egész kormány-
zat összehangolt tevékenységével lehet előbbre vinni.

4.2. A munkanélküliek

a) Nemzetközi meghatározások szerint

2002-ben, mint erről szó volt, Magyarországon is megtört a munkanélkü-
liség több éve tartó csökkenése. A munkaerő-felmérés meghatározása sze-
rint számított munkanélküliek létszáma a 2001. évi 233 ezerről 238 ezerre 
emelkedett. (A munkaerő-felmérés fogalmi rendszerében az minősül mun-
kanélkülinek, akinek nincs állása, de dolgozni akar, s ezért aktívan keresi a 
jövedelmet nyújtó munkalehetőséget, s ha ilyet talál, a munkát 30 napon 
belül meg is tudja kezdeni.) E meghatározás, adott életkori határokon belül 
munkanélkülinek – munkával nem rendelkezőnek – fogadja el a diákokat 
és a nyugdíjasokat is, ha tevőlegesen munkát keresnek.

2002-ben nőtt a munkaerőpiacról visszahúzódó, úgynevezett passzív 
munkanélküliek száma is, az előző évi 109 ezer főről 118 ezerre. Pasz-
szív munkanélkülinek azokat tekintik, akik szeretnének ugyan dolgozni, 

Munkaerő-felmérés: 
kissé növekvő
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de a lokális munkaerőpiac állapota vagy saját kedvezőtlen munkaerőpiaci 
adottságaik miatt nem keresnek munkát. (Őket az inaktívak között tart-
ják nyilván.)

A munkát keresők számának immár „megszokott” csökkenése helyett a 
szerény mértékű növekedés is a trend megtörését, azaz a foglalkozási lehe-
tőségek beszűkülését jelenti, ha – reméljük – csak átmenetileg is. A férfi ak 
közül valamivel kevesebben (138 ezren) kerestek munkát, mint 2001-ben 
(143 ezren); a nők azonban tízezerrel többen (2001: 90 ezer, 2002: 100,5 
ezer). A férfi ak és a nők munkanélküliségi rátája közeledett egymáshoz, bár a 
nőké (5,4 százalék) változatlanul alacsonyabb a férfi akénál (6,1 százalék).

A férfi ak magasabb, a nők alacsonyabb munkanélküliségi rátája a leg-
több európai országétól eltérő (de a volt szocialista országokéhoz hasonló), 
ugyancsak tartósnak tekinthető tendencia. Nem ok azonban a nemek kö-
zötti egyenlőség feltételezésére – hiszen a ráta csupán a foglalkoztatottakhoz 
viszonyított arányt mutatja, a nők pedig, mint az előzőkben idézett adatok 
mutatták, jóval kisebb arányban foglalkoztatottak, mint a férfi ak. Legfel-
jebb azt tekinthetjük biztató jelnek, hogy a nők már az eddiginél valami-
vel többen kívánnak vissza- vagy bekerülni a keresők közé. E tekintetben 
is igaz, hogy Magyarországon a munkát kereső férfi ak és nők csaknem 70 
százaléka is a 25–54 évesek korosztályaiba tartozik; az adott foglalkoztatá-
si esélyek ismeretében a 25 évesnél fi atalabbak és főként az 54 évesnél idő-
sebbek között jóval kevesebben próbálnak munkát találni. (Még a passzív 
munkanélküliek csaknem háromnegyedét is a „legjobb korúak” adják.)

A 2002-ben aktívan munkát keresők mintegy 80 százalékának volt ko-
rábban kereső foglalkozása, bár többeknek évekkel korábban. Csaknem 15 
százalékuk eddig nem dolgozott, a többieknek pedig 8 éve, vagy még ré-
gebben szűnt meg a munkája.

A munkát keresők többségét – és ez ugyancsak tartós tendencia – évről 
évre az adott évben munkanélkülivé váltak adják. Csökkenő, de jelentős 
maradt a tartósan munkanélküliek aránya; vannak, akik évek óta próbál-
nak álláshoz jutni, és a kudarcok dacára sem adták fel a reményt. Csökke-
nő a munkakeresés átlagos időtartama is, azonban még mindig jóval több, 
mint egy év – jelezve a munkához jutás nehézségeit (5. táblázat).

A munkát keresőknek azonban jelentősen csökkenő hányada válik mun-
kanélkülivé azért, mert elvesztette állását (2002-ben 54 százalékuk), bár az 
állásvesztést szélesebben értelmezve kétharmaduk esetében ez a fő ok (önál-
ló vállalkozása megszűnt, időszakos munkája befejeződött). Az állásvesztés 
különböző eseteinek súlya azonban az elmúlt tíz év során jelentősen módo-
sult. 1992-ben még legtöbben azért kerestek munkát, mert elküldték őket 
munkahelyükről, és csak viszonylag kevesen azért, mert meghatározott idő-
re szóló munkájuk véget ért. Azóta folyamatosan csökkent az elbocsátottak 
és nőtt az időlegesen foglalkoztatottak aránya az álláskeresők között.
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5 táblázat: A munkanélküliek száma a munkakeresés időtartama szerint (százalék)

Év

A munkakeresés időtartama

Összesen 
(ezer fő)

A munka-
keresés 
átlagos 

idő-
tartama 
(hónap)

1 hó-
napnál 

rövidebb
1–3 

hónap
4–12 
hónap

1 évnél 
rövidebb

13–18 
hónap

19–24 
hónap

25 hónap-
nál több

tartósan 
munka-
nélküli

1992 10,1 21,0 50,4 81,5 9,6 8,9 – 18,5 432,6 n. a.
1993 7,3 15,2 45,3 67,8 15,2 17,0 – 32,2 492,9 n. a.
1994 7,1 13,2 38,4 58,7 14,7 17,2 9,4 41,3 429,5 n. a.
1995 5,7 12,6 36,1 54,4 14,1 8,5 23,0 45,6 404,8 n. a.
1996 5,1 12,0 33,2 50,3 14,4 9,5 25,8 49,7 388,7 18,8
1997 4,2 12,0 33,9 50,1 15,4 9,0 25,5 49,9 328,7 17,5
1998 4,1 15,1 35,4 54,6 13,8 9,3 22,3 45,4 293,4 17,0
1999 5,2 15,4 34,5 55,1 13,4 9,5 22,0 44,9 283,1 17,5
2000 6,4 14,7 34,7 55,8 14,1 9,1 21,0 44,2 261,3 16,8
2001 6,4 16,0 35,8 58,2 13,6 9,1 19,1 41,8 230,7 16,1
2002 6,5 16,0 37,4 59,9 13,8 8,4 17,9 40,1 237,0 15,9

Forrás: Munkaerő-felmérések.

6. táblázat: A munkanélküliek legmagasabb iskolai végzettsége (százalék)

Iskolai végzettség 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

8 általánosnál kevesebb 6,8 5,8 4,5 4,1 4,9 4,4 4,5 3,4 2,5 2,8 3,0
8 általános 37,4 35,9 35,6 34,9 32,9 36,5 34,6 31,8 29,9 32,6 32,2
Szakmunkásképző 30,3 32,6 33,9 35,5 35,1 34,5 32,8 36,1 37,5 35,8 34,6
Szakiskola 1,5 1,1 1,1 1,2 1,4 1,3 1,5 1,6 1,4 1,4 1,4
Gimnázium 8,4 8,2 7,8 7,9 8,6 8,7 9,8 7,3 7,7 6,5 6,5
Szakközépiskola 12,0 13,1 13,3 12,4 12,9 11,7 13,1 16,7 16,9 16,8 16,8
Főiskola 2,1 2,4 2,7 3,0 2,7 2,0 2,5 2,2 2,8 3,0 3,5
Egyetem 1,4 1,0 1,1 1,1 1,4 0,8 1,2 0,9 1,3 1,1 2,0
Együtt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Forrás: Munkaerő-felmérések.
Ugyancsak csökkent a munkahelyüket önként feladók, s emiatt új mun-
kahely keresésére kényszerülők száma. A jelenség azonban kisebb vagy na-
gyobb mértékben mindig megmarad az adott munkahellyel kapcsolatos 
elégedetlenségek vagy egyszerűen személyi, családi okok miatt.

Bármi legyen is a munkahely keresés oka, a munkahelyhez jutást a több-
ség esetében az általános és a szakma képzettség alacsony volta is nehezíti. 
Tartós tendencia – mert részben a népesség iskolai végzettségének, részben 
pedig a szervezett gazdaság megváltozott igényének tükrözője –, hogy a 
munkanélküliek több mint harmadának legfeljebb 8 általános, további 
harmadának volt szakmunkás végzettsége (6. táblázat).

A közép- és felsőfokú végzettségűek aránya tartósan és lényegesen ala-
csonyabb a munkanélküliek között, mint a képzetlenebbeké, bár az isko-
lázottság növekedésével valamelyest nőtt a tíz év során. 2000 óta enyhén 
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növekvő a főiskolát, egyetemet végzett munkanélküliek aránya; 2002-ben 
pedig érzékelhetően megnőtt a diplomát igénylő munkakörökből kikerül-
tek száma (2001: 13 ezer, 2002: csaknem 19 ezer fő; köztük több mint 12 
ezer a nő.)

A munkát keresők többsége teljes munkaidős állást szeretne, de sokan 
elfogadnák a részmunkaidőset is.

b) A nemzeti meghatározások szerint

A nemzetközi összehasonlításokhoz alkalmazott munkanélküli-meghatáro-
zástól több ponton eltérnek a nemzeti szabályozások elvei, így a magyaré is. 
Az egyes országok sokféle megfontolás, társadalmi-politikai értékek, erővi-
szonyok, tradíciók stb. alapján határozzák meg, hogy a nem keresők közül 
kiket tekintenek munkanélkülinek, s azokat milyen segítségben részesítik, 
és mennyi ideig. A társadalmi szolidaritásnak az adott országban érvénye-
sülő mértékétől függően ezért jelentősen különbözhet a „munkanélkülinek” 
elismert személyek köre, a nekik nyújtott segítség (a munkanélküli-segély, 
munkába helyezésük segítése, az úgynevezett aktív eszközökkel foglalkoz-
tathatóságuk esélyeinek növelése) időtartama, mértéke. A nemzeti szabá-
lyok – s így a Magyarországon 1991-ben hozott, a munkanélküliség keze-
lését megalapozni hivatott IV. törvény (A foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról) is – folyamatosan módosulnak, alkalmazkodva 
a társadalmi-gazdasági helyzet változásaihoz. Magyarországon 2002-ben 
ugyancsak többféle módosítás történt, részben az – ismét létrehozott Fog-
lalkoztatási és Munkaügyi Minisztériumhoz visszakerült – korábbi és az 
újabb funkciók szervezeti változásainak jogi megalapozása, részben pedig 
a munkanélküliség kezelésének újonnan bevezetett módosításai miatt.7

A hazai szabályozás szerint nem mindenki minősül munkanélkülinek, 
aki állást keres, hanem csak azok a munkavállalási korúak, akik a munka-
ügyi szervezetnél jelentkeznek, s akiket ott nyilvántartásba vesznek. 2001-
ig a szervezet csak azt vehette nyilvántartásba, aki – munkája elvesztéséig 
– munkaviszonyban állt, továbbá a pályakezdő fi atalokat. A korábban nem 
dolgozók, az alkalmi munkából élők, a hazai munkavállalási koron túli, 
de öregségi nyugdíjban nem részesülők regisztrálása 2001-től vált lehetővé. 
Változatlanul nem regisztrálhatók az oktatási intézmények nappali tagoza-
tán tanulók, valamint az öregségi nyugdíjjal rendelkezők.

A regisztrált munkanélküliek igényt tarthatnak a munkaerőpiaci szerve-
zet szolgáltatásaira: állásközvetítésre, a munkaerőpiaci helyzetüket javító 
képzési programokban részvételre (az úgynevezett aktív eszközök igénybe-
vételére, például a támogatott munkahelyeken foglalkoztatásra).

Munkanélküli-segélyre és a pénzbeli támogatás más formáira a regisztrált 
munkanélküliek közül csak azok jogosultak, akik erre korábbi munkaviszo-
nyuk és – az akkori munkáltatójuk és saját maguk által befi zetett, a Fog-

7 Az újonnan bevezetett mó-
dosításokhoz tartozik például a 
magán-munkaközvetítés szabá-
lyai közé annak beiktatása, hogy 
a közvetítésért a munkavállalóktól 
semmilyen jogcímen nem kérhe-
tő díjazás; továbbá az ellátatlan, 
tartósan munkanélküliek állás-
keresési juttatásának bevezetése 
2003. július 1-jétől. Egyúttal 
számos konkrét részletszabá-
lyozás a munkaügyi miniszter 
jogkörébe került.
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lalkoztatási Alapba befolyó – járulék révén erre jogot szereztek. (A segélyre 
jogosultság időtartamát, mértékét aprólékos előírások szabályozzák.)

A regisztrált munkanélküliek megsegítését szolgáló ráfordítások zömét 
a munkáltatók és a munkavállalók fi zetik be: 2002-ben az összesen több 
mint 190 milliárd forintos bevételből 130,6 milliárd forint a munkaadók, 
60 milliárd forint a munkavállalók által lerótt járulékokból folyt be. 2002-
ben – éves átlagban – 345 ezer munkanélküli szerepelt a regisztrációban 
(7. táblázat).

7. táblázat: A regisztrált munkanélküliek száma és aránya, 1993–2002

Év
Regisztrált 
munkanél-

küli (ezer fő)

Ebből:
Regisztrált 
munkanél-

küliségi ráta
nők aránya 
(százalék)

15–25 éve-
sek (ezer fő)

15–25 éve-
sek (száza-

lék)

pályakezdők* 

(százalék)

1993 671,7 41,2 174,8 26,0 34,2 12,9
1994 568,4 41,4 153,3 26,9 40,5 11,3
1995 507,7 42,1 134,2 26,4 40,6 10,6
1996 500,6 43,3 124,0 24,7 37,3 11,0
1997 470,1 43,3 106,8 22,7 39,7 10,5
1998 423,1 44,8 89,9 21,2 36,2 9,5
1999 409,5 45,9 85,4 20,9 35,0 9,7
2000 390,5 46,3 79,1 20,3 32,9 9,3
2001 364,1 46,1 75,6 20,8 26,8 8,7
2002 344,7 46,5 71,1 20,6 28,5 8,2

* A 30 év alatti pályakezdőkkel együtt.
Forrás: Foglalkoztatási Hivatal.

A munkaerő-felmérés adataitól eltérően, amelyek a munkanélküliség nö-
vekedését jelezték, a regisztráltak létszáma mintegy 19 ezer fővel csökkent. 
(Ez egyébként az első eset, amikor a kétféle felmérés számszerűen ugyan 
mindig különböző, de a változás irányát azonosan jelző tendenciái eltér-
tek.) 2001-hez képest az éves átlagos létszám mintegy 5 százalékos csökke-
nése ellenére 2002-ben az év során magukat munkanélküliként regisztrál-
tatók (belépők) létszáma (672,3 ezer fő) alig volt kevesebb, mint 2001-ben 
(683,6 ezer fő). A regisztrációból kilépők létszáma (670,2 ezer fő) sem érte 
el a 2001. évi mértéket (713,3 ezer fő). Az állomány csökkenése – a továb-
bi adatokból is jól érzékelhetően – elsősorban a munkaügyi szervezet aktív 
tevékenységének, s nem a munkaerőpiac javulásának köszönhető.

A munkanélküliek demográfi ai és egyéb jellemzői a számszerű csökke-
nés ellenére számos tartós, a 7. táblázatból jól leolvasható tendenciát mu-
tatnak.

– Csakúgy, mint a foglalkoztatottak között, a munkanélküliek között is 
a férfi ak vannak többségben, bár a kilencvenes évek elejétől folyamatosan 
nő a munkanélküli nők aránya.

Regisztráció: 
kissé csökkenő 
munkanélküliség
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– Folyamatosan és jelentősen csökken a fi atal, 15–25 éves munkanélküliek 
száma, arányuk azonban még mindig meghaladja a 20 százalékot, azaz évek 
óta változatlanul minden ötödik munkanélküli a fi atalok közül kerül ki.

– A pályakezdők – azaz iskolai tanulmányai befejezése után még nem, 
vagy csak egy évnél rövidebb ideig dolgozó, de a munkanélküli-járadékra 
jogosultságot nem szerzett fi atalok – évről évre hullámzó létszáma a csök-
kenés ellenére ugyancsak magas arányú.

– Kevéssé változik a munkanélküliek életkor szerinti megoszlása (8. táb-
lázat). Érdemlegesnek tekinthető változás csupán a legfi atalabbak, a 20 
éven aluliak s az idősebbek korcsoportjaiban érzékelhető. A fi atalok eseté-
ben feltételezhető, hogy az évek során többen maradtak az iskolarendszer-
ben, de az is, hogy munkanélküliként sem regisztráltatják magukat, mert 
többnyire segélyre még nem jogosultak, s elhelyezkedésükhöz sem remélnek 
hatékony segítséget. Az idősebb munkanélküliek aránya viszont növekszik, 
amiben szerepet játszanak elhelyezésük nehézségei, a számukra alkalmas 
munkahelyek hiánya miatt is.

8. táblázat: A regisztrált munkanélküliek korcsoportjai 1995–2002 (százalék)

Korcsoport
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

havi átlag

– 20 13,2 11,1 8,2 6,4 5,7 5,3 5,4 5,3
21–25 13,3 13,7 14,5 14,8 15,2 15,0 15,3 15,3
26–35 26,6 27,2 28,3 29,6 29,2 28,7 28,5 28,1
36–45 28,4 28,5 28,5 29,1 27,9 26,5 25,3 24,8
46–55 16,6 17,5 17,6 18,3 19,5 20,5 20,8 21,5
56 – 2,0 2,1 2,9 1,8 2,6 4,0 4,7 5,0
Összesen % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
               fő 507 695 500 622 470 112 423 121 409 519 390 492 364 140 344 715

Forrás: Foglalkoztatási Hivatal

– Régtől ismert probléma, hogy a regisztrált munkanélküliek zömét az ala-
csony iskolai végzettségű és szakmailag képzetlen vagy alacsony képzett-
ségű dolgozók adják (9. táblázat). Több mint 80 százalékuk fi zikai mun-
kakörből került ki, nagyobbik hányaduk betanított és segédmunkás volt, 
mielőtt munkanélküli lett. Felsőfokú végzettségűek mindig is viszonylag 
kis létszámban szerepeltek a regisztrált munkanélküliek között, részben 
mert nem szívesen vállalják a munkanélküli státust, részben pedig, mert 
elhelyezkedésükhöz is szívesebben veszik mások segítségét, mint a mun-
kaügyi szervezetét.

A regisztrált munkanélküliek adottságai, valamint a számukra felajánl-
ható munkalehetőségek hiánya mára olyan helyzetet alakított ki, hogy a 
nyilvántartásba vett munkanélküliek meghatározó többsége (2002-ben 
már 82 százaléka) a munkaügyi szervezet tartós ügyfele.
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9. táblázat: A regisztrált munkanélküliek havi átlagos létszáma és iskolai 
végzettsége

Végzettség
1996 2000 2001 2002

ezer 
fő

száza-
lék

ezer 
fő

száza-
lék

ezer 
fő

száza-
lék

ezer 
fő

száza-
lék

8 általános és kevesebb 206,1 41,2 160,1 41,0 152,9 42,0 146,3 42,4
Szakmunkás, szakiskola 175,6 35,1 136,3 34,9 124,2 34,1 115,3 33,5
Középiskola 105,2 21,0 82,9 21,2 76,1 20,9 71,8 20,8
Felsőfokú 13,7 2,7 11,2 2,9 10,9 3,0 11,3 3,3

Forrás: Foglalkoztatási Hivatal.

A Foglalkoztatási Hivatal nyilvántartási rendszeréből számos ok miatt csu-
pán a pénzbeli juttatásban (járadék stb.) részesülők munkanélküliségének 
időtartamát lehet nyomon követni. Tartósan regisztráltnak azokat tekin-
tik, akik egész évben megszakítás nélkül szerepeltek a nyilvántartásban. 
Akik az év közben kikerültek a nyilvántartásból (például mert közhasznú 
munkát végeztek, képzésben vettek részt stb.) nem minősülnek „tartósan” 
munkanélkülinek.

A nyilvántartásba belépők esetében azonban megkülönböztetik, hogy 
az illető új (először regisztrált) munkanélküli-e, vagy pedig visszatérő. 
Most már évek óta növekvő mértékű a belépők között a visszatérő (10. 
táblázat).

10. táblázat: A visszatérően regisztrált munkanélküliek havi átlagos száma és 
aránya, 1999–2002

Év
Összes 
belépő 

(fő)

Belépő munkanélküliekből
Ebből visszatérő pályakezdő nem pályakezdő

fő százalék összesen 
(fő)

ebből: 
visszatérő 

(%)

összesen 
(fő)

ebből: 
visszatérő 

(%)

1999 63 673 44 401 69,7 9284 55,6 47 930 81,9
2000 54 136 42 761 78,9 8014 53,2 46 122 83,5
2001 56 971 45 754 80,3 7737 53,5 49 185 84,6
2002 56 029 45 717 81,6 7751 53,1 48 275 86,2

Forrás: Foglalkoztatási Hivatal.

A pályakezdők több mint felét, a nem pályakezdők több int 80 százalékát 
visszatérően tartalmazó regisztráció jelzései fi gyelemreméltók.

– Az újonnan regisztráltak viszonylag alacsony aránya részben azt jelenti, 
hogy a munkahelyek tömeges elvesztése együtt járt az új munkalehetőségek 
megjelenésével, és az egyik helyen elbocsátott dolgozók sokasága gyorsan 
talált másik munkahelyet. Ez – a foglalkoztatási helyzet alakulásának is-
meretében – valószínű magyarázat. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy az év 

Egyre több „visszatérő”
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második felében történt nagyobb arányú elbocsátások hatása – a felmon-
dási idő, végkielégítés lejárta után munkanélküliként regisztráltatás – 2003-
ra halasztódott (ennek 2003 elején már voltak jelei). Az is feltételezhető 
azonban, hogy a munka nélkül maradtak közül sokan nem regisztráltat-
ták magukat, különösen ha nem számíthattak járadékra, s nem bíztak ab-
ban, hogy a munkaügyi szolgálat segítségével találnak másik munkahelyet. 
Ehelyett inaktívvá, családjuk eltartottjává váltak.

– A visszatérően regisztráltak magas aránya viszont egyszerre jelzi egyrészt 
a munkaerőpiaci szolgálat erőfeszítéseit azért, hogy a munkanélküliek leg-
alább időlegesen, a támogatott munkahelyeken dolgozzanak, vagy újabb 
ismereteket szerezzenek, másrészt azonban azt, hogy a regisztrált munka-
nélküli-állapotból csak viszonylag kevesen találnak utat a szervezett gaz-
daság munkahelyeihez.

– A társadalom – főként a keresők és a munkáltatók már említett befi ze-
téseiből – évről évre milliárdokat költ arra, hogy a munka nélkül maradtak 
hosszabb-rövidebb ideig kereső foglalkozáshoz és új ismeretekhez jussanak. 
(2002-ben az úgynevezett aktív programokra 57,7 milliárdot, a munkahely-
teremtő beruházásokra – a kormányzati ráfordításokat kiegészítve – továb-
bi 2,3 milliárdot költöttek.) Az országos és a megyei munkaügyi közpon-
tok által szervezett programok, amelyek az Európában ismert, különféle 
rétegprogramok jelentős részét meghonosították, évről évre több százezer 
munkanélkülit érintenek. 2002-ben 274 ezren vettek részt az aktív prog-
ramok valamelyikében (55 ezren a közhasznú foglalkoztatásban, 41 ezren 
dolgoztak a bértámogatással segített munkahelyeken, 83 ezren tanultak a 
munkaerőpiaci képzésekben – hogy csak a legnagyobb programokat em-
lítsük). Éves átlagban ez több mint 60 ezer munkanélküli foglalkoztatását 
és 23 ezernek ismeretei bővülését segítette. Ehhez járultak a kormány ál-
tal indított közmunka programok, valamint többtucatnyi nonprofi t szer-
vezet országos, de főként helyi, a legelesettebbeket (a fogyatékkal élők kü-
lönböző csoportjait, a romákat, az iskolázatlanokat, a hajléktalanokat, a 
börtönből szabadulókat és sok más rászorulót) a munkaerőpiacra segíteni 
kívánó programjai.

A rengeteg törődés, erőfeszítés, bár nélkülözhetetlen, de eddig nem járt a 
foglalkoztatásban érzékelhető eredményekkel. Csupán a regisztrált munka-
nélkülieknél maradva: közülük is csak viszonylag keveseket sikerült a szer-
vezett gazdaságban, nem támogatott munkahelyre elhelyezni.

2002-ben ugyan hónapról hónapra 56 ezren hagyták el a regisztrációt, de 
zömmel azért, mert lejárt (a 2000 óta legfeljebb 270 napig tartó) segélyezési 
időszak, s az érintettek a továbbiakban nem számítottak vagy nem tartot-
tak igényt a munkaerőpiaci szervezet segítségére. A kilépőknek mindössze 
12 százalékát tették ki azok, akik elhelyezkedtek, de ebbe bele kell érteni a 
támogatott munkahelyekre helyezés is.8

8 Az adat csak a munkanélküli-
ellátásban részesülők elhelyezke-
dését mutatja pontosan. Közülük 
elhelyezkedhettek más kilépők is, 
de erről nem tájékoztatták a mun-
kaügyi szolgálatot.
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Kétségtelen, hogy a munkaügyi szervezet programjai összhangban állnak 
az Európai Unió törekvéseivel, amely azt várja, hogy a tagországok tegye-
nek meg mindent annak érdekében, hogy a munkanélkülivé vált emberek, 
még mielőtt munkanélküliségük tartóssá válna, esélyt kapjanak a kereső 
foglalkozásra, új ismeretek szerzésére. A hazai gyakorlat ennek szolgálatá-
ban áll, lehetőségei azonban – a foglalkoztatás adott keretei között – még 
erősen korlátozottak.

A munkanélküliek megsegítésének tradicionális módja a segélyezés, az 
anyagi támogatás a munkahelykeresés időszakára. A minden országban 
aprólékosan szabályozott, részben a biztosítási elveket követő rendszer Ma-
gyarországon utoljára 2000-ben változott; tovább szigorítva a hozzájutás 
feltételeit, mértékét. E szerint aki elvesztette állását, az előző négy évben 
munkaviszonyban töltött idő egyötödének megfelelő időszakra jogosult 
munkanélküli-járadékra, maximum 270 napra. A munkanélküli-járadék 
összege az utolsó munkában töltött év átlagkeresetének 65 százaléka. Az 
ellátás adó- és járulékköteles.

A járadékban részesülőkön kívül fi x összegű – az öregségi nyugdíjmini-
mum meghatározott mértékéhez kötött – jövedelempótló támogatásban 
részesülhettek azok, akik a járadékra jogosultsági időszak lejárta után sem 
voltak képesek elhelyezkedni. Az utóbbiak már 1995-től többen voltak, mint 
a járadékban részesülők. (2000-ben például csaknem 132 ezren kaptak já-
radékot és 144 ezren jövedelempótló támogatást – 11. táblázat.)

Az utóbbi támogatási forma 2000 közepétől megszűnt, az addig jogo-
sulttá váltaknak a kétéves időtartam lejártáig folyósították, de a szociáli-
san rászorultak a továbbiakban már csak a helyi önkormányzatnál kér-
hettek rendszeres szociális segélyt. A legrosszabb munkaerőpiaci helyzetű, 
elhelyezkedni képtelen munkanélküliek – a jövedelempótló támogatást 
elvesztve – folyamatosan átcsoportosultak a rendszeres szociális segélyben 
részesülők közé. A munkanélküliek kétharmada részesült 2002-ben pénz-
beli segítségben. A munkanélküli-járadék havi átlagos összege 31 860 fo-
rint, a jövedelempótló támogatásé 16 080 forint, a rendszeres szociális se-
gélyé 14 070 forint volt.

A munkanélküliség hosszabb távon örvendetes csökkenése sajnálatos mó-
don együtt járt a munkanélküli-ellátások romlásával. A munkalehetőségek 
nem javultak. Különösen a munkát kereső szegények esélytelensége tartó-
sult, hiszen senki sem ad nekik segély helyett munkát.

Reménykeltő lépést tett ennek érdekében 2002-ben a foglalkoztatáspoli-
tika, az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás közterhei-
nek már említett csökkenésével (bár az újraszabályozás sok szempontból 
így is eléggé merev maradt.)

A munkanélküliek – és a munkára váró nem keresők – munkához segí-
téséhez azonban jóval átfogóbb változások szükségesek.

Az anyagi támogatások 
szerények

A munkát kereső szegények 
esélyei továbbra is gyengék
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11. táblázat: A regisztrált és az ellátásban részesülő munkanélküliek havi átlagos létszáma

Év
Regisztrált 
munkanél-

küliek

Ellátásban részesülő
Munkanélküli-

járadék
Jövedelempótló 

támogatás
Rendszeres szociális 

segély* Együtt

fő százalék fő százalék fő százalék fő százalék

1990 47 739 30 302 63,5 – – – – 30 302 63,5
1991 227 270 174 641 76,8 – – – – 174 641 76,8
1992 556 965 412 945 74,1 18 408 3,3 – – 431 353 77,4
1993 671 745 404 823 60,3 89 329 13,3 – – 494 152 73,6
1994 568 366 228 924 40,3 190 303 33,5 – – 419 227 73,8
1995 507 695 182 788 36,1 209 982 41,3 – – 392 770 77,4
1996 500 622 171 737 34,3 211 309 42,2 – – 383 046 76,5
1997 470 112 141 731 30,1 201 304 42,8 – – 342 833 72,9
1998 423 121 130 724 30,9 182 118 43,0 – – 312 842 73,9
1999 409 519 128 184 31,3 159 825 39,0 – – 288 009 70,3
2000 390 492 131 665 33,7 143 515 36,8 – – 275 180 70,5
2001 364 140 119 210 32,7 61 157 16,8 70 335 19,3 250 702 68,8
2002 344 715 114 934 33,3 9 051 2,6 104 399 30,3 228 384 66,2

*2000 decemberében 36,1 ezer fő részesült rendszeres szociális segélyben, 2001 decemberében 85,9 ezer, 2002 decemberé-
ben 110 ezer fő. A táblázatban nem szerepelnek külön a nyugdíj előtti munkanélküli-segélyben részesülők. Létszámuk 
7240 fő volt 2002 decemberében.

Forrás: Foglalkoztatási Hivatal.

4.3. A gazdaságilag nem aktívak

A magyar gazdaság tartóssá vált és súlyosbodó problémája a felnőtt népes-
ség egyre nagyobb hányadának távolmaradása a munkaerőpiactól. Az EU 
tagországaiban és a csatlakozni kívánó országok egyikében sem volt 2001-
ben (amely évről az utolsó, átfogó adatok rendelkezésre állnak) olyan ma-
gas a nem foglalkoztatott és munkát sem kereső népesség aránya, mint 
Magyarországon. (Csak Olaszországé közelítette ezt a mértéket, Dániában 
azonban csupán a népesség 20 százaléka volt inaktív, feleannyian, mint 
Magyarországon.)

Az inaktívak kimaradása nemcsak azért veszteség, mert kimaradnak a 
nemzeti jövedelem létrehozásából, saját fenntartásuk fedezéséből, de a tár-
sadalomra és családjaikra hárul eltartásuk kötelezettsége is, bármi legyen 
az inaktivitás oka.

Az ok azonban egyáltalán nem közömbös. Az egyéni, személyi okok so-
kaságán túl – amelyek mindig szerepet játszanak az egyéni döntésekben, 
választásokban – az inaktívvá válás két okát a társadalom egyértelműen 
kívánatosnak és elősegítendőnek tekinti: a továbbtanulást és a gyermek-
vállalást, s vele a gyermekgondozás miatti távolmaradást a kereső foglalko-
zástól, aktív munkakereséstől. E két ok miatt azonban az inaktívnak csak 
kisebb hányada hiányzik a munkaerőpiacról.
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Az inaktívak többségét a korai nyugdíjazás, továbbá a fentiek közé nem 
sorolható, egyéb egyéni, családi okokból, önként vagy kényszerűségből tá-
volmaradók adják.

A magyar gazdaság és társadalom egyik meghatározó folyamata a ki-
lencvenes évek kezdetétől az inaktivitás növekedése. E jelenség összetevői-
nek tárgyalásakor, az eddigiektől eltérően, csupán a hazai munkavállalási 
korúakról szólunk, mert a 64 éves korig terjedő elemzés esetenként a ma 
érintettek tényleges helyzetére vonatkozó, meghatározó tényezőkről terel-
né el a fi gyelmet.

A 2001. évi népszámlálási adatok következtében visszamenőlegesen kor-
rekcióra szoruló évenkénti népességszámok miatt a kilencvenes évekre vo-
natkozó viszonyítások kissé bizonytalanok. Annyi azonban biztonsággal 
állítható, hogy 1992-ben az akkori, 6 millió munkavállalási korú személy 
28 százaléka, 2002-ben pedig – az időközben fokozatosan növekvő számú 
– 6,36 millió munkavállalási korú személy 36 százaléka volt inaktív. 1992 
és 2002 között a hazai munkavállalási korúak közül, különböző okokból, 
több mint 620 ezer férfi  és nő vált inaktívvá (12. táblázat).

Mint a 12. táblázatból látható, a tízéves időszak során a tanulók létszáma 
mintegy 55 ezer, a gyermekgondozási formák valamelyikét (gyes, gyed, gyet) 
igénybevevőké mintegy 47 ezer fővel nőtt. Az ösztönzött kívánatos inaktivi-
tás tehát a 620 ezres növekedésből mindössze 102 ezret tesz ki. (Ha csak az 
ide soroltak válnának inaktívvá, arányuk kisebb lenne, mint Dániában. Az 
összehasonlítás azonban jogosulatlan, már csak a dánoknak a férfi akra és a 
nőkre egyaránt érvényes, 68 évnél kezdődő nyugdíjkorhatára miatt is.)

A legnagyobb növekedés a nyugdíjazottak körében történt: a korhatár 
alatti nyugdíjazottak a teljes növekmény több mint felét adják. A nyugdí-
jazottakat több, egymástól eléggé különböző helyzetű csoport tagjai alkot-
ják. Meghatározó többségük rokkantság, baleset miatt vált nyugdíjassá, a 
munkásélet során szerzett betegségek, a védőeszközök mellőzése, de az ál-
talános egészségügyi helyzet és az egészségügyi kultúra hiánya miatt is. A 
társadalombiztosítási szervek, a „rokkantosítás” magas aránya miatt idő-
ről időre megpróbálják szigorítani a rokkantnyugdíjazás feltételeit, mind-
eddig szerény eredménnyel: a jelentkezők többségének van olyan betegsé-
ge, amellyel – esetleg némi orvosi segítséggel – a nyugdíjazás elérhető. A 
tapasztalatok szerint a nagyobb leépítések bejelentésekor megnövekszik a 
rokkantnyugdíjra jelentkezők száma is; inkább vállalva a szerény összegű, 
de rendszeres nyugdíjat a bizonytalan eredményű álláskeresés helyett.

Az évtized elejétől, tulajdonképpen 1997-ig a nyugdíjkorhatár közelében 
lévő, idősebb dolgozókat elbocsátás helyett „humánusabb megoldásként” 
nyugdíjazták. Az eljárást – számos európai országhoz hasonlóan – kor-
mányzati intézkedések támogatták. 1992 és 1997 között évente több mint 
200 ezren váltak így nyugdíjassá.

A felnőtt népesség 
már több mint harmada 
inaktív
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12. táblázat: A munkavállalási korú, gazdaságilag nem aktív népesség összetétele, 1992–2002

Év

Gazda-
ságilag 

inaktívak 
(ezer fő)

Ebből:

tanuló* gyermekgondozáson 
lévő (gyettel)* nyugdíjazott** egyéb indok

ezer fő százalék ezer fő százalék ezer fő százalék ezer fő százalék

1992 1677,4 652,8 38,9 240,2 14,3 383,8 22,9 400,6 23,9
1993 1830,1 684,0 37,4 236,2 12,9 437,5 23,9 472,4 25,8
1994 1949,5 708,1 36,3 247,6 12,7 476,5 24,4 517,2 25,6
1995 2104,5 746,1 35,5 303,9 14,4 534,3 25,4 520,2 24,7
1996 2136,8 763,7 35,7 325,5 15,2 549,1 23,7 498,5 23,4
1997 2250,2 775,1 34,4 331,4 14,7 626,2 27,9 517,5 23,0
1998 2231,7 697,0 31,2 276,4 12,4 683,6 30,6 574,7 25,8
1999 2073,4 707,2 34,1 276,0 13,3 662,2 31,9 428,0 20,7
2000 1997,1 710,2 35,5 283,6 14,2 506,4 25,4 496,9 24,9
2001 2261,6 706,6 31,2 294,5 13,0 660,2 29,2 600,3 26,6
2002 2298,3 707,4 30,8 286,9 12,5 739,2 32,2 564,8 24,5
Ebből nő
1992 955,0 320,2 33,5 237,1 24,8 151,0 15,8 246,7 25,9
1993 1028,6 337,0 32,8 232,4 22,6 174,3 16,9 284,9 25,7
1994 1101,4 351,1 31,9 241,7 21,9 198,9 18,1 309,7 28,1
1995 1236,0 367,4 29,7 297,5 24,1 252,1 20,4 319,0 25,8
1996 1257,4 379,4 30,2 321,0 25,5 257,2 20,5 299,8 23,8
1997 1333,1 385,9 28,9 327,6 24,6 320,2 24,0 299,4 22,5
1998 1285,8 346,6 27,0 272,8 21,2 338,2 26,3 328,2 25,5
1999 1177,0 356,2 30,3 272,2 23,1 309,2 26,3 239,4 20,3
2000 1116,3 357,7 32,0 279,6 25,0 195,6 17,5 283,4 25,5
2001 1284,2 354,6 27,6 290,2 22,6 353,0 27,5 286,4 22,3
2002 1321,1 358,2 27,1 281,9 21,3 360,0 27,3 321,0 24,3

*A foglalkoztatottak és az aktívan munkát keresők nélkül.
** A rokkantsági és öregségi nyugdíjazottak.
Forrás: Munkaerő-felmérések.

A foglalkoztatáspolitikai okból nyugdíjazottak zöme az évek során átkerült 
a korhatár szerinti nyugdíjazottak közé. A gazdaság konszolidálódásával a 
korengedményes nyugdíjazás feltételei fokozatosan szigorodtak (csakúgy, 
mint Európa-szerte). 2002-ben a munkavállalási korban nyugdíjazottak 
mindössze 3 százaléka került ezen a címen nyugdíjba; a munkaadók – le-
építés helyett – már csak kevesek esetében vállalták ennek most már rá-
juk háruló költségeit. (Az érintett dolgozók nyugdíjazás helyett regisztrált 
munkanélküliként – tehát nem inaktívként – nyugdíj előtti munkanélkü-
li-segélyben részesülhetnek).

A korai nyugdíjazások egyik formája a korkedvezményes nyugdíjazás. A 
gazdaságban évtizedek során egyre bővült a különösen veszélyesnek, meg-
terhelőnek, egészségre ártalmasnak minősített szakmák, tevékenységek köre. 
Ennek megfelelően – az általános nyugdíjszabályoktól eltérően – a bányá-

Tovább nőtt 
a korai nyugdíjazottak 

tábora
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szat, a vasút, a honvédség stb. számos munkaköréből az érintettek megha-
tározott szolgálati évek után nyugdíjba mehettek.

A gyakran jelentős – akár tíz évet is meghaladó – korkedvezmények fe-
lülvizsgálatának szükségessége évekkel ezelőtt napirendre került, különös 
tekintettel az idők során jelentősen megváltozott munkakörülményekre, a 
korábbinál sokkal biztonságosabb technikai és védőeszközök alkalmazására 
stb. A korkedvezményes nyugdíjazás feltételeinek érdemi felülvizsgálatára 
azonban mindeddig nem került sor. A halogatás egyik oka a leginkább érin-
tett nagy foglalkoztatóknál folyamatban lévő nagyobb arányú leépítés.

A korai nyugdíjazások – közvetve vagy közvetlenül – eléggé erősen kö-
tődnek a gazdaság, a munkaerőpiac állapotához. A mindenkori kormányzat 
számára valóban a legegyszerűbb megoldás a munkaerőpiacon veszélyez-
tetett emberek áthelyezése egy létező társadalmi ellátó rendszerbe, elodáz-
va ezzel a foglalkoztatás új esélyeit megteremtő, többnyire csak hosszabb 
időszak után működőképes feltételek létrehozását.

Az inaktívak nagy – 1992 óta csaknem 165 ezerrel nagyobb – csoportját 
alkotják azok, akik távollétét semmilyen társadalmilag ösztönzött, ismert 
vagy elismert ok nem magyarázza. Okaikat egyéni, családi élethelyzetük-
ben kell keresni.

Minden társadalomban vannak – a társadalom kereső munkával kap-
csolatos értékeitől függően többen vagy kevesebben –, akik nem kívánnak 
részt venni a gazdaság fi zetett munkatevékenységeiben. (Például Dél-Eu-
rópa tradicionális társadalmaiban a férjezett nők; a családban a gyerekeket, 
időseket, betegeket gondozók vagy egyszerűen a nem munkajövedelemből 
élők stb.). Magyarországon a legmagasabb szintű foglalkoztatottság idején 
is volt néhány százezer, különböző okból munkát nem vállaló férfi  és nő. 
Mások kényszerűségből maradtak ki a dolgozók közül; 2002-ben a több 
mint félmillió társadalmi támogatásban nem részesülő inaktív feltehetően 
nagyobbik hányada ilyen. Többségük nő.

Az inaktívak negyedét adó, a szó teljes értelmében eltartottak a munka-
vállalási korúak valamennyi korcsoportját képviselik. Néhány korcsoport 
esetében a munkaerőpiactól távolmaradásukra éppen életkoruk ad magya-
rázatot. A csaknem százezer 15–19 éves fi ú és lány esetében többnyire a 
család sem szorgalmazza a munkavállalást, túl fi atalnak tekinti őket ehhez. 
(Ugyancsak nyilvánvaló, hogy a munkaerőpiac sem kínál túl sok esélyt a 
képzetlen, tapasztalatlan fi ataloknak.) Többnyire ugyancsak az életkor kor-
látozza a mintegy 80 ezer idősebb, 50 éven felüli férfi  és nő esélyeit.

Az eltartott inaktívak csaknem kétharmadát azonban a „legjobb mun-
kavállalási korúak” adják. Nem dolgoznak és nem keresnek munkát – leg-
alábbis a szervezett gazdaságban nem. Bizonyára vannak közöttük, akik 
nem is akarnak dolgozni, beteg vagy csak munkakerülő férfi ak, kényelmes 
vagy a családjuk, háztartásuk ellátását elégséges munkának tekintő nők. 

Az eltartottak 
többsége szeretne 
rendszeres munkát
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Vannak, akik kivonultak a szervezett gazdaságból, önállóként dolgoznak, 
de nem adóznak, és nem tartanak igényt a biztosításokkal elérhető közös-
ségi szolgáltatásokra sem. A többség azonban szeretne rendszeresen, legá-
lisan dolgozni, ha lenne rá alkalom. Csakhogy sokuk olyan kis településen 
él, ahol legfeljebb alkalmilag adódik munkalehetőség, az ingázás költségét 
pedig nem bírja el az elérhető kereset. Sokuk azért nem talál munkát, mert 
roma, mert tanulatlan. A évek során legtöbbjük már feladta a reményte-
len munkakeresést.

A társadalmi támogatás nélkül inaktívvá váltak zöme a legrosszabb 
munkaerőpiaci helyzetűek közé tartozó, rejtett munkanélküli. Természe-
tes, hogy dolgozik, ha alkalmi munkája akad, akár bejelentéssel, akár – és 
leginkább – bejelentetlenül. Az alkalmi napszám, kisegítés a felszínen ma-
radás feltétele.

Minden társadalom nehéz feladata a perifériára került emberek munká-
hoz segítése, minthogy e rétegek tagjainak munkájára alig van igény. Ho-
lott az inaktívak közül – bármi legyen is inaktivitásuk oka – több százezren 
várnak valamilyen munkalehetőségre. (A KSH munkaerő-felmérése sze-
rint 2000-ben 560 ezren, 2001-ben 396 ezren, 2002-ben 489 ezren nyilat-
koztak úgy, hogy szeretnének rendszeres, fi zetett munkát, bár ennek, kü-
lönböző okok miatt, nem jártak aktívan utána.) A munkalehetőségre váró 
inaktívak – az aktívan munkát keresőkkel együtt – 2002-ben több mint 
700 ezer főt tettek ki.

5. A FŐ CÉL: A FOGLALKOZTATÁS NÖVELÉSE

Évenkénti áttekintésünknek visszatérő sommázata: a magyar gazdaságban 
elsőrendű cél a foglalkoztatás növelése. Nem azért, mert az Európai Uni-
óban is ez a cél csaknem minden tagország esetében, hanem mert ez az 
egyéni boldogulás és az ország jóléte növelésének a feltétele.

A 2002-ben megtett lépések arra elegendők voltak, hogy a gazdasági fel-
tételek romlása miatti foglalkoztatáscsökkenést ellensúlyozzák. Ma már 
nyilvánvaló azonban, hogy a foglalkoztatás növekedése nem várható csu-
pán a gazdaságtól. A fejlett gazdaságok hosszú ideje meghatározó trendjei 
a mezőgazdasági foglalkoztatás folyamatos csökkenése, az ipari létszám 
szinten maradása, a szolgáltatásokban a jólét alakulásától függő létszám-
változás. Emellett mindegyik szektorban terjednek a takarékos (rövidebb 
munkaidejű, kisebb költségű) foglalkoztatási módok, folyamatosan bom-
lik-változik a foglalkoztatás korábbi világa.

Az alkalmazkodás nehéz feladat; a változásokat átlátni képes, hozzáértő 
kormányzati politikát kíván egész Európában, s most már egyre sürgetőb-
ben a lépéshátrányba került Magyarországon.

Céltudatosabb 
alkalmazkodást 

kívánnak 
a gazdaság 
új feltételei
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