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A MAGYAR FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JELENE ÉS JÖV ŐJE* 
Fazekas Károly 

 
 
Vezetői összefoglaló 
 
A magyarországi munkapiac hosszú évek óta nem tud kikerülni egy rendkívül alacsony 
foglalkoztatási szint mellett kialakult rossz egyensúlyi állapotból. A termelékenység 
folyamatosan növekszik, miközben a foglalkoztatás növekedése 2000-ben lényegében 
megállt. 
 
Az alacsony foglalkoztatási szint nem magas munkanélküliséggel, hanem magas inaktivitással 
párosul. Az alacsony foglalkoztatási szint elsősorban az állástalanok nagyon alacsony 
álláskeresési aktivitásának tulajdonítható. 
 
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők kiszorulása a foglalkoztatásból olyan nagy 
mértékű, hogy e réteg viszonylag alacsony részaránya ellenére a magyarországi aggregált 
foglalkoztatási szint lemaradása az OECD vagy az Európai Unió átlagától szinte teljes 
egészében ebből adódik. 
 
A tanulmány négy kérdést vizsgál a foglalkoztatással kapcsolatban: Melyek a magyar 
foglalkoztatási helyzet sajátos jellemzői? Mi a magyarázata a kiugróan magas inaktivitási 
rátának? Miért nő a fiatalok munkanélküliségi rátája Magyarországon? Mi a teendő, ha a 
foglalkoztatási rátát növelni, az inaktivitási rátát pedig csökkenteni kívánjuk, továbbá ha 
szándékunk az inaktivitás társadalmi és területi egyenlőtlenségeinek mérséklése? 
 
A tanulmány mondanivalója a következő négy pontban összefoglalható: 
 
• A magyarországi foglalkoztatási helyzet legsúlyosabb problémája az alacsony iskolai 
végzettségűek magas inaktivitása, az alacsony iskolai végzetség koncentrálódása és 
újratermelődése bizonyos társadalmi rétegekben és térségekben. 
 
• Az erőforrásokat a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben kell koncentrálni ennek a 
problémának a kezelésére még azon az áron is, hogy kevesebb pénz, figyelem jut más, szintén 
fontos problémák kezelésére. 
 
• A szükséges intézkedések a jelenleginél sokkal jobb, érdemi koordinációt követelnek a 
különböző kormányzati intézmények között. 
 
• A sikeres foglalkoztatáspolitikai intézkedések előfeltétele azok hatásainak szisztematikus 
elemzése, melyhez megfelelő adatbázisok, szakismeret és intézmények szükségesek. 
 

                                                 
* A tanulmány nagymértékben támaszkodik az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében folyó munkapiaci 
kutatások, különösképpen a „Tudás alapú társadalom és munkaerőpiac a XXI. században” c. NKFP-kutatási 
program, a KTI által a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium számára  készített „A magyar 
foglalkoztatáspolitika átfogó értékelése az Európai Foglalkoztatási Stratégia kontextusában, az elmúlt öt év 
tapasztalatai alapján” c. kutatás, valamint a „Magyarország 2015” c. MTA-MEH stratégiai kutatási program 
megállapításaira.  
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Bevezetés 
 
A magyar gazdaság sikeresen túljutott a piacgazdaságba való átmenet válságos évein, 
szervesen integrálódott az Európai Unió gazdasági, politikai, szociális rendszerébe, a 
gazdaság növekedése folyamatosan meghaladja az Unió átlagos növekedési ütemét. A tények 
józan mérlegelése alapján egyértelműen kijelenthető, hogy határozott és megfelelő 
kormányzati intézkedésekkel elérhetőek az Európai Monetáris Unió konvergencia 
követelményei. A közelmúlt fejleményei és a jövő kilátásai azonban korántsem olyan 
biztatóak, ha értékelésünkben a foglalkoztatás alakulását is figyelembe vesszük.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Forrás: KSH stadat adatbázis. Köllő János számításai. 
 
1. ábra: A foglalkoztatottság és termelékenység alakulása (1989–2005) 
 
Az 1. ábra jól érzékelteti, hogy a magyarországi munkapiac hosszú évek óta nem tud 
kikerülni, egy rendkívül alacsony foglalkoztatási szint mellett kialakult rossz egyensúlyi 
állapotból. Jóllehet a gazdaságban a termelékenység a transzformációs válság lezárulása óta 
folyamatosan növekszik a foglalkoztatás 1997-ben megindult örvendetes növekedése 2000-
ben lényegében megállt. 2000 és 2005 között mindösszesen 45 ezer fővel (1,2 százalékkal) 
növekedett a foglalkoztatottak száma az országban. Az ábrán a függőleges fekete vastag vonal 
az Európai Unió átlagának megfelelő foglalkoztatási szintet jelöli. Ennek eléréséhez 
hatszázezer fővel, az Unió lisszaboni céljainak1 eléréséhez kilencszázezer fővel kellene 
növelni a foglalkoztatottak számát. Azok a kormányzati eszközök, melyeket az elmúlt 
években alkalmaztunk láthatóan nem alkalmasak a probléma megoldására, további 
foltozgatással, a meglévő támogatási rendszerek aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai 
eszközök javítgatásával nem lehet fordulatot elérni a munkapiacon. Végig kell gondolnunk, 
hogy a fontos és elkerülhetetlen kis lépések mellett milyen alapvető jelentőségű változtatásra 
van szükség a társadalom és gazdaság intézményeiben a foglalkoztatási szint lényeges 
növelése érdekében. 

                                                 
1 A 2000 márciusában megtartott lisszaboni csúcsértekezleten a tagállamok állam- és kormányfői kötelezettséget 
vállaltak arra, hogy 20010-ben a 15-64 éves népesség foglalkoztatási rátája az EU átlagában eléri a 70 
százalékot, ezen belül a nőké a 60 százalékot. 
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I. Négy kérdés a foglalkoztatásról 
 
1. Melyek a magyar foglalkoztatási helyzet sajátos jellemzői? 
 
Magyarország foglalkoztatási helyzete nem változott érdemben az elmúlt öt esztendőben. A 
foglalkoztatás 1997 elején megindult növekedése 2001-ben megtört, a foglalkoztatási ráta az 
ezredforduló idejére kialakult szinten stabilizálódott. A munkapiaci kulcsmutatók, különösen 
az aktivitási ráta tekintetében Magyarország nem tudott kitörni az uniós országok 
sereghajtóinak csoportjából. Sajátos magyar jellegzetesség, hogy az alacsony foglalkoztatási 
szint nem magas munkanélküliséggel, hanem magas inaktivitással párosul. Az alacsony 
foglalkoztatási szint elsősorban az állástalanok nagyon alacsony álláskeresési aktivitásának2 
tulajdonítható. A 2. ábrán látható, hogy munkanélküliségnek a kilencvenes években 
megfigyelt csökkenése szinte kizárólag az álláskeresési aktivitás csökkenéséből adódott. 
Hasonlóképpen a munkanélküliség elmúlt két évben megfigyelhető növekedése szinte 
kizárólag az álláskeresési aktivitás növekedésének következménye. Az igazán súlyos 
probléma azonban nem önmagában az alacsony foglalkoztatási szint és magas inaktivitás, 
hanem az a tény, hogy a foglalkoztatási nehézségek igen nagymértékben koncentrálódnak a 
népesség bizonyos rétegeire és az ország bizonyos térségeire. Így különösen a 25–54 éves 
korosztályba tartozó férfiak és mindenek előtt az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 
körében, illetve az ország városhiányos, perifériális helyzetű elmaradott térségeiben rendkívül 
magas az inaktívak aránya.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Forrás: KSH Munkaerő-felvétel 
 
2. ábra: A munkapiaci aktivitás alakulása Magyarországon 1992 és 2005 között 
 
A középkorú férfiak inaktivitása Magyarországon kétszeres, az alacsony iskolai 
végzettségűek inaktivitása két és félszerese az OECD országokban megfigyelhető 
arányoknak. Ugyanakkor a középiskolát végzettek és a diplomások foglalkoztatottsági rátája 
nem, vagy csak igen kismértékben marad el az OECD országok megfelelő adataitól. (3. ábra) 
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők kiszorulása a foglalkoztatásból olyan nagy 
mértékű, hogy e réteg viszonylag alacsony részaránya ellenére a magyarországi aggregált 
foglalkoztatási szint lemaradása az OECD vagy az Európai Unió átlagától szinte teljes 
egészében ebből adódik. 
 

                                                 
2 Álláskeresési aktivitásnak a munkanélkülieknek a nem foglalkoztatott népességen belüli arányát nevezzük. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1 
99

2 

1 
99

4 

1 
99

6 

1 
99

8 

2 
00

0 

2 
00

2 

2 
00

4 
0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Inaktivak

Keresési intenzítás



 

 129 

0
20

40
60

80

Általános Középfokú Felsõfokú

Magyarország OECD

0
20

40
60

80

Általános Középfokú Felsõfokú

Magyarország OECD

 
Forrás: OECD Employment Outlook. 
 

3. ábra: A foglalkoztatottak aránya a 25–64 éves népességben (2002) 
 
2. Mi a magyarázata a kiugróan magas inaktivitási rátának? 
 
A magas inaktivitási ráta több, korántsem azonos jelentőségű okra vezethető vissza. Közülük 
a kifejezetten Magyarországra jellemző, speciális tényezőket emeljük ki: 
 
Alacsony nyugdíjkorhatár, korai nyugdíjazás 
 
Magyarországon még mindig a nemzetközileg szokásosnál alacsonyabb a nyugdíjkorhatár és 
magas a korhatár elérése előtt nyugdíjazottak aránya. Ez a helyzet egyszerre csökkenti a 
foglalkoztatási, és a munkanélküliségi rátát. A nemzetközileg szokásosnál korábbi 
nyugdíjazások természetszerűen csökkentik a munkaerő-részvételi rátán mért munkavállalási 
hajlandóságot, a korai nyugdíjazás pedig csökkenti a munkanélküliségi rátát, mivel a korai 
nyugdíjazás sokak számára valójában menekülés a munkanélküliségtől, különösen a tartós 
munkanélküliségtől. 
 
A reményvesztett állástalanok nagy száma 
 
Magyarországon a nem foglalkoztatott népességen belül magas a „reményvesztett 
állástalanok” aránya. A munkaerő-keresletnek rendszerváltozást követő drasztikus visszaesése 
és szakmai–foglalkozási–területi szerkezetének radikális átalakulása folytán nagyon sokan 
végleg kiszorultak a foglalkoztatásból és miután feladták munkakeresési próbálkozásaikat, 
gazdaságilag inaktívnak minősülnek. Ennek a csoportnak a létszáma még ma is több 
százezerre tehető, azonban ahogyan ez a generáció fokozatosan eléri a nyugdíjkorhatárt, a 
reményvesztett állástalanok száma automatikusan csökkeni fog (Köllő 2004). 
 
A „rejtett álláskeresők” magas száma 
 
Magyarországon a férfiak körében nincs érdemi különbség az aktív álláskeresők és a dolgozni 
kívánó, de állást nem keresők munkanélkülisége között. Az inaktívaknak ez a sajátos rétege 
fokozatosan, az elmúlt tíz év során alakult ki az országban. E folyamat során a nem 
foglalkoztatott népesség álláskeresési intenzitása a felére csökkent, miközben az álláskeresési 
támogatások jelentősége számottevően visszaszorult a nem foglalkoztatottak jövedelmében.  
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A nem bejelentett foglalkoztatottak magas aránya 
 
Az alacsony foglalkoztatási és munkanélküliségi rátákban a munkaképes korú lakosságnak a 
régebbi uniós tagországokéhoz képest nagyobb arányú nem regisztrált munkavállalása is 
szerepet játszhat. Elképzelhető ugyanis, hogy a fekete/szürke gazdaságban végzett 
aktivitásukról a munkaerő-felmérésekben az érintetteknek csak egy része ad számot – és 
minősül ennél fogva gazdaságilag aktívnak –, s az is valószínű, hogy csak egy részük vallja 
magát munkanélkülinek. 
 
Az inaktív népesség területi koncentrációja 
 
Magyarországon, hasonlóan a többi közép-kelet európai országhoz jelentős területi 
különbségek vannak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek arányában. Magyar sajátosság 
azonban az inaktív népesség rendkívül erős koncentrációja az alacsony foglalkoztatási 
aránnyal rendelkező, hátrányos helyzetű térségekben. A magyarországi munkaerőpiac 
polarizációja, a területi különbségek szélsőséges mértéke és tartóssága részben a munkaerő és 
részben a tőke alacsony területi mobilitásának következménye. A munkapiaci okokkal 
magyarázható migráció alacsony intenzitása részben a vándorlással elérhető bérnyereség 
alacsony mértékével, részben a migrációt korlátozó gazdasági tényezőkkel, részben kulturális 
okokkal magyarázható. A tőke és így a munkahelyek áttelepülését a magas munkanélküliségű 
régiókba mindenek előtt az erős agglomerációs hatások hátráltatják (Fazekas 2005, 2005b). 
Az utóbbi években jelentősen csökkentek a munkaerő-költségek termelékenységbeli 
eltérésekkel korrigált területi különbségei Magyarországon. Így a magas ás alacsony 
munkanélküliségű területek között mért bérkülönbségek nem képesek kompenzálni a fejlett, 
urbanizált térségek által az odatelepülő vállalatok számára fontos pozitív externális hatásokat. 
 
A roma népesség foglalkoztatási helyzete 
 
A magyarországi roma lakosság foglalkoztatása, ami a rendszerváltozást követő években 
drasztikusan leépült, az 1993. és 2003. évi országos reprezentatív romafelvétel 
eredményeinek tanúsága szerint a vizsgált időszakban nemhogy javult volna, de csak a 
harmadik világbeli állapotokhoz hasonlítható szinten állandósult. Ennek az új, immár 
rögzültnek tekinthető állapotnak alapvető sajátossága, hogy a rendkívül alacsony – 30–35 
százalékos – foglalkoztatás arány szélsőségesen magas cserélődési (foglalkoztatásból való 
kilépési, illetve foglalkoztatásba való belépési) rátákkal párosul. A romák drámai mértékű 
társadalmi kiszorítottságára következtethetünk abból, hogy foglalkoztatásuk e sajátosságai 
nem jellemzőek a teljes népesség hasonlóan alacsony – nyolc osztálynál nem magasabb – 
iskolázottságú csoportjának foglalkoztatására. Ez utóbbi csoport foglalkoztatási aránya 
csaknem kétszerese a romákénak, és foglalkoztatási instabilitásuk is messze (több mint 50 
százalékkal) alatta marad a roma népességben mért instabilitásnak.  
 
A romák munkapiaci kirekesztődésének hátterében elsősorban a velük szemben érvényesülő 
diszkrimináció és a roma lakosság alacsony iskolai végzettsége és kedvezőtlen területi 
eloszlása áll. Emellett a roma lakosságot elsősorban érintő aktív munkaerő-piaci programok – 
közcélú, közhasznú munka, közmunka stb. – is sokkal inkább tartósítják foglalkoztatásuk 
átmeneti, instabil mintáit, és nem járulnak hozzá a tartós foglalkoztatásba kerülés esélyének 
növeléséhez. 
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3. Miért nő a fiatalok munkanélküliségi rátája Magyarországon? 
 
2001 és 2005 között a 15–24 éves korosztályba tartozók munkanélküliségi rátája 10,8 
százalékról 19,4 százalékra növekedett. Mielőtt a kétségtelenül romló helyzet okaira rátérnénk 
meg kell állapítanunk, hogy ebben a korosztályban a korosztályos munkanélküliségi ráta nem 
összehasonlítható más korosztályok munkanélküliségi rátájával. Ennek oka, hogy ebben a 
korosztályban értelemszerűen nagyon magas a tanulók aránya, következésképp alacsony az 
aktív népesség száma. Ha a fiatalok körében nő a tanulók aránya, ez akkor is a 
munkanélküliségi ráta növekedéséhez vezet, ha nem nő vagy éppen csökken a 
munkanélküliek száma. A 4. ábrán látható, hogy a 15–24 éves népesség munkanélküliségi 
rátája 2001 és 2005 között közel 10 százalékponttal növekedett, miközben a munkanélküliek 
aránya mindössze 1,4 százalékponttal nőtt.  

Forrás: KSH Munkaerő felvétel 
 

4. ábra: A munkanélküli arány és a munkanélküliségi ráta alakulása a 15–24 éves 
népességben 
 
Látnunk kell továbbá, hogy a fiatalok csoportjában éppen az alacsony iskolai végzettségűek 
munkanélkülisége növekedett az utóbbi években. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
foglalkoztatási aránya a 15–24 éves népességben több mint 70 százalék, míg az alapfokú 
végzettségűek körében mindössze 7,2 százalék. Közkeletű, de minden alapot nélkülöző 
vélekedés, hogy a fiatalok foglalkoztatási kilátásai drámai módon romlanak a diplomás 
túltermelés miatt. Kertesi és Köllő számításai egyértelműen mutatják, hogy bár az utóbbi 
években már érezhető a felsőfokú végzettség nemzetközi összehasonlításban ma is igen 
magas bérhozamainak csökkenése, a felsőfokú végzettségűek foglalkoztatási esélye ma is 
messze meghaladja a szakképzetlenek, illetve a középfokú végzettségűek foglalkoztatási 
esélyeit. 
 
4. Mi a teendő, ha a foglalkoztatási rátát növelni, az inaktivitási rátát pedig csökkenteni 
kívánjuk, továbbá ha szándékunk az inaktivitás társadalmi és területi egyenlőtlenségeinek 
mérséklése? 
 
A hazai sajátosságok, az okok és következmények feltérképezése természetesen előfeltétele a 
foglalkoztatási koncepció készítésének. A célok és prioritások meghatározása során azonban 
ennél többre van szükség. A megfelelő válasz megtalálásához további kérdések vezetnek el. 
Jól célzott kérdésekkel elkerülhető, hogy evidenciákra kérdezzünk rá, bizonyítottként 
kezeljünk amúgy jól hangzó hiedelmeket és elkerüljék a figyelmünket a valóban fontos, de 
kevésbé nyilvánvaló összefüggések. Menjünk hát vissza a kályhához és tegyünk fel három, 
már rég megválaszoltnak hitt és ezért figyelmen kívül hagyott alapkérdést. 
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A, Valóban növelni kell-e a foglalkoztatottság szintjét Magyarországon, és ha igen, milyen 
áron? 
 
Az alacsony foglalkoztatási ráta magyarázataként az előzőekben bemutatott összefüggések 
arra utalnak, hogy a fő feladat Magyarországon nem fogalmazható meg úgy, hogy: „Növeljük 
a foglalkoztatás szintjét x vagy y százalékkal a következő években!” Hiszen a fő baj 
sajnálatos módon nem pusztán a nagyon alacsony foglalkoztatottsági szint, hanem az 
inaktivitási rátának térbeli és az egyes társadalmi csoportok között megfigyelhető 
szélsőségesen nagy mértékű és tartósan fennálló különbsége. Ez a nehéz helyzet a 
munkapiacon messze túlmutató társadalmi problémákhoz vezet, mint például az aktív kereső 
nélküli, súlyos szegénységben élő, gyermekes háztartások rendkívül egyenlőtlen térbeli és 
demográfiai csoportok közötti eloszlása. 
 
A foglalkoztatottság szintjét tehát valóban növelni kell, de oly módon, hogy a térségi és 
társadalmi rétegek közt meglévő különbségek csökkenjenek. Ellenkező esetben a 
foglalkoztatás bővülése következtében nemhogy automatikusan csökkenne, de még 
növekedhet is az e különbségekből – így a kereső/eltartott arány eltéréseiből – fakadó 
társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését célzó intézkedések közforrás-igénye.  
 
Itt fel kell hívnunk a figyelmet néhány további ismert, de gyakran figyelmen kívül hagyott 
összefüggésre: 
 

• Ha a foglalkoztatás-bővülés csupán az egykeresős családmodelltől a többkeresős 
családmodell felé való elmozdulást jelenti, akkor számolnunk kell a változás nemkívánatos 
ösztönzési következményeivel. A többkeresős családmodell terjedése a gazdaságilag 
kívánatos bérkülönbségeket azáltal növeli, hogy gyengíti a kapcsolatot az egyes keresők bére 
és háztartásuk egy főre jutó jövedelme között. Így a többkeresős családmodell elterjedésével 
ugyanakkora viszonylagos bérkülönbségek kisebb ösztönző erőt tudnak kifejteni. A 
többkeresős családmodell térnyerése csökkenti a társadalmilag lehetséges bérkülönbségeket, 
mivel magasabb kereső/eltartott arány esetén az átlagos bérszínvonalhoz képest 
természetszerűen magasabb a háztartások egy-egy tagjára jutó átlagos jövedelem, és ez a 
minimális bérek egyik meghatározója.  
• Számolnunk kell továbbá gazdaságilag fejlettebb uniós tagországokhoz való 
bérfelzárkózás és a foglalkoztatás bővülés közötti ellentmondással. A foglalkoztatás-bővülés 
és a termelékenység-növekedés között mind rövid, mind hosszú távon átváltási összefüggés 
áll fenn, még ha az uniós iránymutatások ennek ellenkezőjét sugallják is. Márpedig hosszabb 
távon a reálbérszínvonal alakulását elsősorban a termelékenység alakulása határozza meg. 
Következésképpen a gazdasági növekedésnek minél kisebb része származik a foglalkoztatás 
bővüléséből és minél nagyobb része a termelékenység javulásából, annál gyorsabb lehet a 
bérfelzárkózás. És fordítva: minél lassabban érjük utol az uniós átlagbéreket annál könnyebb 
felzárkóznunk a foglalkoztatásban. 
• Látnunk kell továbbá, hogy a foglalkoztatottság bővülésével járó gazdasági növekedés 
részben látszólagos. A foglalkoztatottság bővülése ugyanis rendszerint azzal jár, hogy 
korábban a háztartási szektorban végzett, nem regisztrált tevékenységek regisztrált, piaci vagy 
közösségi szektorbeli tevékenységekké válnak.  
 
A foglalkoztatás bővítő intézkedések természetesen még számos hosszabb rövidebb távú 
mikro- és makrogazdasági kihatással járhatnak. Ezek felsorolására itt nincs mód. Az 
előzőekben felsorolt példákkal csupán jeleztük, hogy a foglalkoztatás kívánatos alakulásáról 
gondolkodva, mérlegelnünk kell az intézkedések előnyeit és hátrányait. 
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B, A béreket terhelő közterhek magas aránya mennyiben akadálya a foglalkoztatás 
bővítésének?  
 
A közhiedelemmel ellentétben nem mutatható ki összefüggés az adóterhelés mértéke és a 
termékegységre jutó munkaköltség között. A magasabb adók terheit ugyanis a munkáltatók 
alacsonyabb nettó bérek formájában idővel át tudják hárítani a munkavállalókra. Számolni 
kell tehát azzal az eshetőséggel, hogy a munkát terhelő adók és járulékok esetleges 
mérséklésének munkaköltség-csökkentő – és ezen keresztül az alkalmazni kívánt dolgozók 
számát növelő – hatását közömbösítheti az ennek nyomán megemelkedő nettó bérek 
munkaköltség-növelő hatása. Figyelembe kell továbbá venni azt is, hogy a magyar vállalatok 
munkaerő-keresletének munkaerőköltség-rugalmassága –0,3 körülire tehető. Ez azt jelenti, 
hogy például egy igen jelentős, tíz százalék körüli adó- és járulékmérsékléssel – amely 
nagyjából három százalékkal csökkentené a bruttó munkaköltséget – is csak szűk egy 
százalékkal lehetne növelni a foglalkoztatni kívánt dolgozók számát, azaz egy általános 
adómérsékléstől valójában igen szerény eredmények várhatók. 
 
Szükséges továbbá megemlíteni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a munkát terhelő adók és 
járulékok tekintetében Magyarország helyzete nem kiugrón rossz a nemzetközi mezőnyben. A 
nettó bérek teljes adóterhelése (járulékok, szja, áfa) alapján valóban az OECD-országok 
legnagyobb adóterhelésű egyharmadában helyezkedünk el. A munkaerő-alkalmazás 
költségére gyakorolt hatás szempontjából azonban nem a nettó bérek adóterhének van 
igazából jelentősége, hanem a munkavállalók nem pénzbeli munkahelyi járandóságait is 
tartalmazó bruttó munkajövedelmek (munkaköltségek) adóterhének. Márpedig a bruttó 
munkaerőköltség nem pénzbeli járandóságokat figyelembe vevő, az áfát nem tartalmazó 
adóterhelési rátája Magyarországon 2003-ban 30,3 százalék volt egykeresős, kétgyerekes 
család esetében – csak három és fél százalékponttal magasabb az OECD átlagnál, és 
alacsonyabb egy sor uniós tagország hasonló módon számított adóterhelési rátájánál. 
 
C, A foglalkoztatás bővítésének mennyiben akadálya a munkapiac rugalmatlansága? 
 
A közhiedelemmel ellentétben a magyar munkapiac kifejezetten rugalmasnak tekinthető, ha a 
munkaerő felvételét és elbocsátását, valamint munkarendjét szabályozó jogi–intézményi 
feltételeket vesszük az értékelés alapjául. A változó munkaerő-kereslethez való rugalmas 
alkalmazkodást leginkább a földrajzi mobilitást gátló tényezők hátráltatják. A földrajzi 
mobilitás két fő formája érdemel különös figyelmet. Egyik a napi ingázás, amelynek 
lehetséges hatósugarát és hozzáférhetőségét leginkább a távolsági tömegközlekedés 
fejlettsége (hálózatsűrűség, menetidő stb.) és igénybevételének költsége határozza meg. 
Másik a lakóhely-változtatás, amelynek intenzitása annál nagyobb lehet, minél elterjedtebb 
lakáshasználati jogcím a lakásbérlés, szemben a saját tulajdonú ingatlanban lakással. A 
földrajzi mobilitás tehát éppen azokban a csoportokban a legnehezebb, amelyek kedvezőtlen 
elérhetőségű településeken élnek, iskolai végzettségük pedig alacsony.  
 
A foglalkozási mobilitás lehetséges mértékének elsődleges meghatározója a lakosság 
iskolázottságának alakulása: minél iskolázottabbak a dolgozók, annál könnyebb lehet 
foglalkozást váltaniuk. A munkahelyi mobilitás lehetséges intenzitása pedig főként azon az – 
egymást kölcsönösen feltételező – két körülményen múlik, hogy az egyes foglalkozásokban 
mennyire egységes a gyakorlásukhoz szükséges szaktudásigény, és hogy mennyire igazodik 
ehhez a szakképző intézmények által nyújtott szaktudás.  
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A mobilitás szempontjából leglényegesebbnek vélt körülmények felsorolásából az is 
érzékelhető, hogy a dolgozók mobilitásának elősegítése, bár döntő jelentőségű, semmiképpen 
nem látványos eredménnyel kecsegtető csodaszer. Különösen a foglalkoztatási és 
munkanélküliségi ráták térségközi tartós eltérései és a diszkriminációs eredetű munkaerő-
piaci esélykülönbségek esetében nyilvánvaló, hogy a kiegyenlítődésnek hosszabb távon sem 
lehet kizárólagos mechanizmusa a munkaerő mobilitása. 
 
 
II. Célok és prioritások 
 
A magyar kormány által 2004-ben elfogadott Nemzeti Foglalkoztatási Akcióprogram 32 
oldalon sorolja fel a kormány által Foglalkoztatási Akciótervben számszerűsített 
foglalkoztatási célkitűzéseket és a az Európai Unió által 2005-re és 2010-re kitűzött célokat. 
A 2005. októberében elfogadott Liszaboni Növekedési és Foglalkoztatási Akcióterv az 
Európai Unió által kiadott irányelveknek megfelelően kb. 12 pontban sorolja fel a 
foglalkoztatási célok érdekében a következő években érvényes prioritásokat. Ma már 
nyilvánvaló, hogy sem az uniós, sem a magyarországi célok nem teljesíthetők. Reális, a 
munkapiac magyarországi jellegzetességeit figyelembe vevő és teljesíthető célok kitűzésére 
van szükség.  
 
Tudnunk kell, hogy hol és milyen áron van egyáltalán lehetőség a foglalkoztatás növelésére, 
melyek a leginkább súlyos problémák, és a kormányzat a lehetséges területek és intézkedések 
között milyen prioritásokat határoz meg. Nagyon sok területen kell előre lépni és nagyon 
sokféle eszközt kell alkalmazni a foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében. Ugyanakkor 
az erőforrásokat koncentrálni kell a prioritások által meghatározott területekre. 
 
Nem kétséges hogy a kormányzatnak a magyar foglalkoztatáspolitikai prioritások kialakítása 
során figyelembe kell vennie az Európai Unió által elfogadott irányelveket, prioritásokat. 
Ezek a prioritások a tengerentúli OECD-országokkal összehasonlítva alacsony foglalkoztatási 
szint emelése és az alacsony foglalkoztatás elsődleges okaként megjelölt munkapiaci 
rugalmatlanság leküzdése köré rendeződnek, és hangsúlyozzák a folyamatos emberi tőke 
felhalmozásának szükségességét.  
 
A magyarországi prioritások meghatározása során azonban mindenek előtt a magyarországi (a 
közép-kelet európai csatlakozó országokkal is csak részben közös) sajátosságokból kell 
kiindulnunk. A prioritások meghatározása szempontjából ezek közül a következők tűnnek a 
legfontosabbnak:  
 
a, Az alacsony iskolázottságú népesség kiszorulása a munkapiacról;  
b, A cigányság szinte teljes kiszorulása a munkaerőpiacról;  
c, A regionális különbségek mértéke és tartóssága. 
 
Az alacsony iskolázottságú népesség újratermelődése és magas inaktivitása, a cigányság 
kiszorulása a munkapiacról és a hátrányos helyzetű települések, térségek folyamatos 
leszakadása szorosan összekapcsolódó és a különféle munkapiaci hátrányok kumulálódását 
eredményező jelenségek. Az iskolázottsági, etnikai, területi hátrányok kumulálódása olyan 
súlyos problémája a magyar társadalomnak, melyre nincs példa az OECD országok vagy a 
csatlakozás előtti Európai Unió közelmúltbeli történelmében. Véleményünk szerint e 
probléma kezelése jelenti azt a prioritást, amelyre Magyarországnak a következő évtizedben 
koncentrálnia kell még azon az áron is, hogy az Európai Foglalkoztatáspolitika prioritásai 



 

 135 

között előkelő helyen szereplő területekről (például a nemek közötti egyenlőség biztosítása, 
az élethosszig tartó tanulás feltételeinek megteremtése) kell erőforrásokat átcsoportosítani 
erre a területre. 
 
 
III. A prioritások alapján cselekedni kell! 
 
Megítélésünk szerint a következő három kérdésre adott válaszok előre jelzik a kormányzat 
foglalkoztatáspolitika sikereit vagy kudarcait a következő években: 
 
• Képes-e az erőforrások koncentrálására a prioritások által kijelölt területekre? 
• Képes-e a kulcsszerepet játszók kormányzati szervek közötti hatékony koordinációra? 
• Képes-e a foglalkoztatáspolitikai intézkedések hatásainak szisztematikus értékelésére és a 
hatásvizsgálatok eredményei alapján szükséges módosítások elvégzésére? 
 
1. Az erőforrásokat az iskolázottsági, etnikai és területi hátrányok csökkentését szolgáló 
intézkedésekre kell koncentrálni! 
 
Az iskolázottsági hátrányok csökkentését szolgáló intézkedések: 
 
Az alacsony iskolai végzettségű népesség arányának csökkentésére jelenleg rendelkezésre 
álló eszközök láthatóan nem elegendőek e cél eléréséhez. Az alacsony iskolázottságú 
népesség olyan csoportokból áll, akik nem fejezték be az általános iskolát, vagy ott nem 
szerezték meg az alapvető készségeket és képességeket, illetőleg lemorzsolódtak a középfokú 
oktatásból, és akik ennek következtében azzal a lehetőséggel is kevéssé élhetnek, hogy első 
szakképzettségüket a felnőttképzés keretében szerezzék meg. E csoportok számára az érintett 
többi tárca – köztük természetesen az OM – bevonásával olyan programokat kellene 
kidolgozni, amelyek a tankötelezettség végéig figyelemmel kísérnék az oktatásból 
lemorzsolódottak további pályafutását, és megpróbálnák visszavezetni őket az 
iskolarendszerbe. Emellett érdemes lenne megfontolni a dolgozók általános iskolájának 
visszaállítását és kibővítését olyan programokkal, amelyek a középfokú oktatásból 
lemorzsolódottak kompetenciafejlesztését tűznék ki célul, hogy lehetővé váljék későbbi 
bekapcsolódásuk a szakképzésbe. 
 
A szükséges intézkedések természetesen messze túlmutatnak a foglalkoztatáspolitika, illetve a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium kompetenciáján. A következőkben 
inkább csak a teendők sokrétűségét és komplexitását jelezve felsorolunk néhány intézkedést, 
amelyet a Közgazdaságtudományi Intézetben 2005-ben befejezett, az oktatási rendszer és a 
munkapiac összefüggéseit feltáró kutatási program3 eredményeként fogalmaztunk meg. 
 

♦ Elsősorban azoknak az általános iskoláknak a fejlesztésére kell koncentrálni (kistelepülési 
iskolák, egyiskolás települések iskolái, városszéli iskolák, stb.), amelyek környékén a 
hátrányos helyzetű tanulók élnek, és amelyekben ezek a tanulók tanulnak. Pontosabban azt 
kell elérni, hogy az általános iskolai szolgáltatások szintjén se régiók, se településtípusok, se 
településen belüli lakóhelyi körzetek szerint ne legyenek jelentős minőségi különbségek. 
 

                                                 
3 „Tudásalapú Társadalom és Munkaerőpiac a XXI. században” c. 5/180/2001 sz. kutatás. A kutatás eredményeit 
a Munkaerőpiaci Tükör 2004. Oktatás és munkaerőpiac c. tematikus fejezetében, valamint a KTI könyvsorozat 
„Oktatás és munkaerőpiac” c. kötetében publikáltuk.  
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♦ Ez lényegében azt jelenti, hogy az iskoláztatási esélyeket illetően jelenleg a hátrányos 
helyzetű tanulók érdekében főképpen egy általános iskolai rehabilitációs programra van 
szükség, amely kifejezetten az érintett tanulócsoport által látogatott intézmények 
mindenoldalú (tárgyi feltételek, személyi feltételek, oktatási programok, szociális támogatás, 
stb.) fejlesztésére koncentrál. 
 

♦ Egy ilyen program elengedhetetlenül fontos részét képezné egy olyan központi 
ösztöndíjprogram, amely OM forrásokra támaszkodva küldene nagy számban fiatal tanárokat 
több évre, külföldi főiskolákra, egyetemekre (Skandináviába, Hollandiába, Egyesült 
Királyságba – olyan országokba, ahol nagy hagyományai vannak a hátrányos helyzetű 
gyerekekkel való kompetens pedagógiai munkának). Egy ilyen programot az elmaradott 
iskolák rehabilitációs programjával egy időben kell előkészíteni, mivel a rehabilitáció egyik 
legnagyobb akadálya épp a megfelelő tanári gárda hiánya. Egy megfelelő modern szemléletű 
tanári gárda kialakulása a tanárképzés jelenlegi megcsontosodott és eltorzult szerkezetében 
aligha várható. Egy jól megtervezett és tömeges külföldi ösztöndíjprogram ezt az akadályt 
próbálná megkerülni. Az ösztöndíjprogramban részt vevő fiatal pedagógusjelöltekkel 
minimum 5 éves szerződést kellene kötni, amelyben a jelentkezők vállalnák, hogy kiképzésük 
után minimum 5 évet valamely hátrányos helyzetű iskolában dolgoznának le.  
 

♦ Ingázási támogatásban kellene részesíteni azokat a szegény családokat, akiknek a 
gyermekei más településre járnak (járnának) általános iskolába. Sok szegény családban 
nevelkedő gyermek már csak a közlekedési költségek miatt sem jelentkezik valamilyen 
körzetén kívüli jobb iskolába. Továbbá határozottan javítani kellene az elmaradott 
kistelepülések közlekedési kapcsolatait. Számos esetben ugyanis a Volán buszhálózat 
kiépítetlensége vagy az iskolakezdési időhöz nem megfelelő menetrend szorítja be a szegény 
családok gyermekeit a helyi gettó iskolákba. A középosztályi szülők kocsival viszik el ezekről 
a helyekről a gyermekeiket a jobb környékbeli iskolákba. Ha mindezeken a tényezőkön nem 
segítünk, akkor a szabad iskolaválasztás előnyeiből már a jelentkezést megelőzően tömegesen 
kizártuk a szegény családok gyermekeit. 
 
A roma népesség munkapiaci helyzetét javító intézkedések 
 
A munkaerőpiacról hosszú idő óta kiszorult, a városi munkapiacoktól távol lévő településeken 
élő, a munkába járás költségeit finanszírozni képtelen, alacsony iskolai végzettségű roma 
népesség foglalkoztatását ma leginkább a jóléti foglalkoztatás különböző formái hivatottak 
biztosítani. Ez az eszköz azonban nem alkalmas a tartós foglalkoztatásba való visszakerülésre. 
Olyan a társadalmi integrációt biztosító projektek széleskörű alkalmazására lenne szükség 
melyek – ha megfelelő szakértelemmel működtetik őket – valóban esélyt adnak a 
munkavállaláshoz szükséges készségek és ismeretek megszerzésére. Ilyen megoldást 
nyújthatnak egyrészt a romák gazdasági önszerveződését elősegítő, felkészült nonprofit 
szervezetek által gondozott programok, másrészt a gazdaságra, a közlekedési viszonyokra, az 
oktatásra, az egészségügyre és a szociális intézményekre egyszerre kiterjedő rehabilitációs 
programok az ország romák által sűrűn lakott falusi válságövezeteiben. Nem tökéletes, de a 
jelenleginél feltétlenül jobb megoldás lenne, ha a helyi munkaügyi központok hálózatára 
támaszkodva kiépülne egy egységes elvek alapján működő és egységes gyakorlatot követő 
segélyezési és támogatási intézményrendszer. Rendkívül fontos továbbá, hogy a roma 
lakosság helyzetének nyomon követésére rendszeresen kerüljön sor megfelelően nagy mintás, 
reprezentatív statisztikai felmérésekre. Tarthatatlan, hogy még csak tervek sincsenek arra, 
miként, milyen rendszerességgel, milyen pénzügyi forrásokból, mely szervezeteknek kell a 
hazai cigányság helyzetéről adatokat gyűjteni.  
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A területi hátrányok csökkentését szolgáló intézkedések 
 
Az elmaradott térségek gazdasági felzárkóztatásához jelentős előrelépést jelentene a 
foglalkoztatási és az egyéb szakpolitikák – lakáspolitika, közlekedéspolitika, oktatáspolitika 
stb. – összehangolása a foglalkoztatás-politikáért felelős és a területfejlesztésben érintett más 
tárcák együttműködésének szorosabbá tétele. Miközben a területfejlesztésre fordítható 
támogatások mértéküknél fogva nyilvánvalóan továbbra sem ellensúlyozhatják az 
agglomerációs folyamatok infrastrukturális, logisztikai és képzettségi egyenlőtlenségeket 
bővítetten újratermelő hatását, érdemi hatással lehetnek a területi mobilitásra és ezen keresztül 
az emberi tőke területi eloszlására. Az e tekintetben fennálló térségi hátrányok 
felszámolásában fontos kitörési pont lehetne a hátrányos helyzetű régiókban működő iskolák 
kiemelt támogatása. Az FMM illetékességi körébe tartozó legsürgetőbb feladat a 
foglalkoztatottság területi kiegyenlítésére szolgáló eszközök átfogó értékelése a lakosság 
foglalkoztatási esélyeire gyakorolt hatásuk szempontjából. E nélkül nem érvényesíthető az az 
elv, hogy olyan eszközöket kell finanszírozni, amelyek adott térségi jellemzők mellett 
leghatékonyabban szolgálják a kitűzött célt. 
 
A közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos kormányzati döntések előkészítésében, 
amely jelenleg a GKM hatáskörébe tartozik, mielőbbi egyeztetésekre lenne szükség a GKM 
és az FMM között. Szakítani kellene azzal a jelenlegi megközelítéssel és gyakorlattal, amely a 
Helsinki folyosók hazai szakaszainak és az erősen centralizált közúthálózati szerkezetet 
feloldó egyéb gyorsforgalmi útszakaszoknak teljes megépítésétől majdan (2015 táján) várható 
kedvező foglalkoztatási hatásokat hangsúlyozva, egyrészt nem fordít kellő figyelmet a helyi 
úthálózat-fejlesztésekre, másrészt az egyes gyorsforgalmi útszakaszok megépítésének 
ütemezését egyoldalúan közlekedéspolitikai, forgalomszervezési szempontoktól teszi 
függővé. Megítélésünk szerint az autópályák esetében azon pályaszakaszok megépítésének 
kellene elsőbbséget kapnia, amelyek a tervezett nyomvonalak közül a leginkább elmaradott 
térségeket érintik. Az alsóbb rendű utak, a mellékúthálózatok bővítésében és 
korszerűsítésében pedig kitüntetett figyelmet kellene fordítani a falvak és a lokális munkaerő-
piaci központok közötti ingázás megkönnyítésére, egyidejűleg gondoskodva a gazdaságtalan, 
ám az érintett falvak számára e tekintetben létfontosságú tömegközlekedési járatok 
finanszírozásáról.  
 
2. Javítani kell a foglalkoztatáspolitikai célok és prioritások meghatározásában és az 
intézkedések végrehajtásában kulcsszerepet játszó intézmények közötti koordinációt! 
 
Az uniós foglalkoztatási irányelvek útmutatása szerint „a tagországok kormányainak a 
foglalkoztatás egész feltételrendszerére kiterjedő olyan akciótervek kidolgozására és 
megvalósítására kell törekedniük, amelyek célja, hogy polgáraiknak módjuk legyen kereső 
foglalkozás eredményeként gondoskodniuk önmagukról és családjukról, egészségük 
védelméről és idős korukról, hozzájárulva egyúttal a magas szintű tudáson alapuló, 
versenyképes gazdaság működéséhez”. Az elmúlt év során az MTA Közgazdaságtudományi 
Intézetében dolgozó kollégáimmal több alkalommal kellett részt vennünk mind a készülő 
Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó dokumentumok, mind a 2004. évi Nemzeti 
Foglalkoztatási Akcióprogram mind a 2005. évi Lisszaboni Növekedési és Foglalkoztatási 
Program értékelésében. Tapasztalataink szerint Magyarországon a kormányzati munka 
intézményi feltételei nem kedveznek a foglalkoztatáspolitikai célokat tudatosan és 
következetesen szem előtt tartó, átfogó foglalkoztatáspolitikai stratégia kiformálásának és 
megvalósításának. 
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A foglalkoztatáspolitika területén elméletileg minden minisztérium és főhatóság az FMM által 
koordináltan közreműködik az akciótervek elkészítésében, és felelős annak végrehajtásában. 
A valóságban azonban az egyes kormányzati szervek hozzájárulása sokkal inkább adatközlést 
és véleményezést jelent, semmint a feltételek és hatások együttes mérlegelésén alapuló, 
koherens program megalkotásában való kezdeményező közreműködést. Ennek a helyzetnek 
több oka van. Egyrészt az egymást váltó kormányzó pártok között még a 
foglalkoztatáspolitika alapvető kérdéseiben sem jött létre megegyezés és nem alakult ki a 
hosszú távú, stratégiák készítéséhez és a szükséges intézkedések végrehajtásához szükséges 
szervezeti és személyi stabilitás és folytonosság. Másrészt hiányoznak a közös munkához 
szükséges, megfelelő kompetenciával–jogosultságokkal rendelkező intézmények.  
 
Az Európai Unió irányelvei előírják, hogy a készülő akciótervekről a kormányzatnak a 
társadalmi partnerekkel érdemi vitát kell folytatnia. Nem kétséges, hogy az elmúlt években az 
FMM mint a foglalkoztatáspolitikai koncepciók készítéséért felelős tárca a nem kormányzati 
partnerek széles körével, így az Országos Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő munkáltatói 
és munkavállalói szervezetek képviselőivel is igyekezett a programokat megvitatni. Jellemző 
módon azonban a hozzászólók egyike sem állt elő az akciótervben szereplőtől lényegesen 
eltérő szakmailag megalapozott megoldási javaslattal, speciális munkáltatói vagy 
munkavállalói igénnyel. A szakszervezeti javaslatok leginkább a munkavállalók európai 
színvonalú (a magyar gazdaság termelékenysége közepette irreális) bérezésének sürgetésében, 
s a Munka Törvénykönyve reformálásra érett előírásainak betartatására irányuló 
követelésekben merülnek ki. A nem foglalkoztatott népesség foglalkoztatási esélyét növelő 
javaslatok kidolgozása ma még kívül esik a mind a munkáltatói, mind a munkavállalói 
szervezetek figyelem- és érdekkörén. 
 
Az intézkedések hatását folyamatosan értékelni kell és az értékelések alapján folyamatosan 
módosítani, fejleszteni kell a kialakított intézményeket és eljárásokat! 
 
A foglalkoztatáspolitikai intézkedéseknek számos olyan területe van – például 
segélyszigorítások, minimálbéremelés – ahol az elmúlt években szakszerű hatásvizsgálatok 
készültek, és számos további területen folytak egy-egy szűkebb területre koncentráló 
tényfeltáró vizsgálatok (az oktatás és munkaerőpiac, a munkavállalási korú inaktivitás, a 
munkanélküli segélyezés, a nemek közötti egyenlőség, a romák helyzete, a fogyatékosok 
foglalkoztatásának problémái vagy a rejtett gazdaság témájában) amelyekre az intézkedések 
értékelése során támaszkodni lehet. Vannak azonban olyan területek, ahol az intézkedések 
hatásának felméréséhez nem állnak rendelkezésre elemzési eredmények, esetenként még 
nyers adatok sem. Ilyen terület például a roma népesség helyzetére vonatkozó reprezentatív 
adatfelvételek elvégzése vagy a különféle jövedelemtranszferek a munkaerő- kínálatra és a 
munkaerő-keresletre gyakorolt hatásának nyomon követésére alkalmas adatbázisok 
megteremtése. 
 
Nem elegendő azonban, hogy előirányozzuk a szükséges adatfelvételeket, elemzéseket, 
hatásvizsgálatokat. Meg kell teremteni a meglévő statisztikai és adminisztratív–
államigazgatási adatbázisok információinak egyéni szintű összekapcsolásához s az elemzések 
elvégzéséhez szükséges személyi és a szükséges jogi és intézményi feltételeket. E nélkül 
valójában nincs mód a foglalkoztatáspolitikai intézkedések hatásainak szisztematikus 
figyelemmel kísérésére. Nem véletlenül hangsúlyoztuk, hogy szisztematikus munkára van 
szükség. Az elmúlt években több olyan kutatási program volt, amely egy-egy időszakra 
vonatkozóan valóban feltárt alapvető fontosságú információkat. Ilyen elemzés volt például az 
összetételhatásoktól megtisztított ágazati és regionális jövedelemkülönbségek elemzése, a 
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minimálbéremelés hatáselemzése vagy a közcélú foglalkoztatás bevezetésének 
hatásvizsgálata. A témával foglalkozó kutatók ilyen elemzéseket egyszer-egyszer, egy-egy 
kutatási projekt keretében elvégeznek. A foglalkoztatáspolitikai döntésekhez azonban 
folyamatosan szükség van ezekre az információkra. Ezek beszerzését nem lehet rövid távú 
projektek köré szervezett programra bízni. Meg kellene teremteni a szükséges feltételeket 
ahhoz, hogy a kormányzati intézményekben rutinszerűen elkészüljenek a szükséges 
információkat előállító adatbázisok és számítások. 
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