táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke
Tá blá zatok
Közelkép

1.1. táblázat: A közszférában dolgozók aránya a foglalkoztatottak
és az alkalmazásban állók között
2013-ban, különböző források szerint....................................................... 49
1.2. táblázat: A közszféra alkalmazottainak megoszlása ágazatok és
felügyeleti szint szerint 2013 első
negyedévében, a közszféra által dominált ágazatokban.......................... 49
1.3. táblázat: A közszféra és a magánszféra közötti kereseti különbség szóródási tartománya néhány
országban az 1993 és 2000 közötti
években............................................... 53
2.1.1. táblázat: A minta leíró statisztikái, 2002 és 2008............................ 66
K2.1.1.táblázat: A nők aránya és átlagbérek foglalkozásonként és szektoronként, 2002–2008......................71
K2.1.2. táblázat: A megmagyarázatlan bérkülönbség eltérése a két
szektor között, percentilisek............71
K2.1.3. táblázat: A vezetői foglalkozás esélyei szektoronként, probit
becslések, 2002–2008...................... 72
2.2.1. táblázat: A dolgozók összetétele
a köz- és a vállalati szektorokban.....75
2.2.2. táblázat: A közszféra arányának hatása a vállalati bérezésre
évente................................................... 78
2.2.3. táblázat: A bérek közötti átterjedési hatás – dolgozó foglalkozásának hatásai...................................... 79
2.2.4. táblázat: A közszférában újonnan betöltött állások arányának hatása a bérátterjedésre........................ 80
2.3.1. táblázat: Átlépés a versenyszférából a közszférába – átlépési ráták
és fix évhatások, 1997–2007........... 87
2.3.2. táblázat: Átlépés a közszférából
a versenyszférába, 1997–2007.......... 88
2.3.3. táblázat: A magánszektorból a
következő évben a közszférába átlépő diplomások magánszektorbeli
kereseti előnye/hátránya a maradókhoz képest, azonos nem, életkor és
éven belüli ledolgozott idő esetén.....89
2.3.4. táblázat: A közszféra bérszintjének hatása a magánszektorból a
közszférába átlépők bérére, 1998–
2007..................................................... 90
2.4.1. táblázat: A közszférát elhagyó
nem foglalkoztatottak relatív újra-

elhelyezkedési intenzitása MEF- és
ONYF-adatok alapján...................... 99
2.4.2. táblázat: A közszférából, illetve
a versenyszférából a versenyszférába váltók felülképzettségi esélyének
vizsgálata az új munkahelyen..........101
2.5.1. táblázat: A köz- és a magánszféra közötti választást befolyásoló tényezők az alkalmazottak körében, 2006.......................................... 107
2.5.2. táblázat: Az önkéntes munkavégzést befolyásoló tényezők a felnőtt népesség körében.................... 110
2.5.3. táblázat: A jövedelem-újraelosztáshoz való viszony megoszlása,
2002 és 2006......................................111
2.5.4. táblázat: A jövedelem-újraelosztáshoz való viszonyt befolyásoló
tényezők a felnőtt népesség körében...................................................... 112
3.2.1. táblázat: Az illetmények szélső
értékei és az azonos iskolai végzettségű alkalmazottak kötelező illetménye, 1994-ben.............................126
3.2.2. táblázat: Kereseti arányok a
közszférán belül, 1998....................126
3.2.3. táblázat: A közszolgálat felsőszintű érdekegyeztető fórumai..... 127
3.2.4. táblázat: A Kjt. illetménytarifája alapján kötelező illetmények az
egyes besorolási osztályokban és fizetési fokozatokban........................ 132
3.2.5. táblázat: A közszolgálati tarifarendszerek belső differenciáltsága és a tarifák szélső értékei a 2013.
évi minimálbérhez képest..............134
K3.2.1. táblázat: A vállalati szektorban hatályban lévő egymunkáltatós
kollektív szerződések száma és megoszlása a cég tulajdonosa szerint.... 136
4.1.1. táblázat: Havi reáljövedelem
pályaelhagyás szerint......................181
4.1.2. táblázat: Kétkimenetes hazárdmodell becslései....................... 182
4.1.3. táblázat: A közalkalmazotti
béremelés hatásának vizsgálata versengő kockázati modellekkel......... 183
4.1.4. táblázat: A pályaelhagyó, egyéb
állásba kerülő tanárok megoszlása
az új állás szektora szerint............... 185
4.1.5. táblázat: A nem oktatási szektorba kerülő pályaelhagyó tanárok
megoszlása az új állás foglalkozása
szerint................................................ 185
4.3.1. táblázat: Az állami/önkormányzati egészségügyből való kilé-

pések megoszlása az egyes években
annak iránya szerint....................... 198
4.3.2. táblázat: A munkaerőpiacot elhagyók által kapott transzferek... 199
4.3.3. táblázat: A szektorok közötti
váltások száma évente....................200
4.4.1. táblázat: Az ORFK-tól távozók
létszámának alakulása, fő.............203
4.4.2. táblázat: A mintában szereplők
FEOR szerinti megoszlása az adatbázisban idősorosan, az adatbázisba
való bekerülés időpontja szerint....204
4.4.3. táblázat: Az adatbázisba való
belépéskor és a nyugdíjazáskor érvényes foglalkozási megoszlás és az
nyugdíjazási életkor, 2002–2008..206
4.4.4. táblázat: A rendvédelmi nyugdíjasállomány által űzött foglalkozások..................................................206
4.4.5. táblázat: A szolgálati jogviszonyból nyugdíjba mentek havi
keresetei a nyugdíjazás előtt......... 207
4.4.6. táblázat: A nyugdíjazás előtti
és utáni bérek átlaga.......................208

munkapiaci szakpolitika

1. táblázat: Az álláskeresési ellátások
és az aktív korúak ellátásának ös�szege 2014. január elsején.............. 232
2. táblázat: Minimumbérek összege
2014. január elsején (forint/nap).... 239
3. táblázat: A központi költségvetés
szűk foglalkoztatáspolitikai részének
kiadásai és bevételei, 2011–2014..... 244

Statisztika

1.1. táblázat: Alapvető gazdasági mutatók....................................................251
2.1. táblázat: Népesség...................... 253
2.2. táblázat: A népesség száma főbb
korcsoportok szerint, ezer fő........ 253
2.3. táblázat: A férfi népességszám
alakulása főbb korcsoportok szerint, ezer fő....................................... 255
2.4. táblázat: A női népességszám
alakulása főbb korcsoportok szerint, ezer fő....................................... 255
3.1. táblázat: A 15 éves és idősebb népesség gazdasági aktivitása............. 256
3.2. táblázat: A 15 éves és idősebb férfiak gazdasági aktivitása, ezer fő... 257
3.3. táblázat: A 15 éves és idősebb nők
gazdasági aktivitása, ezer fő........... 258
3.4. táblázat: A 15 éves és idősebb
népesség gazdasági aktivitása, százalék................................................ 259
3.5. táblázat: A 15 éves és idősebb férfiak gazdasági aktivitása, százalék.... 260

349

függelék
3.6. táblázat: A 15 éves és idősebb nők
gazdasági aktivitása, százalék........ 261
3.7. táblázat: A 15–64 éves népesség
létszáma munkapiaci kategóriánkénti önbesorolása szerint, ezer fő......... 263
3.8. táblázat: A 15–64 éves népesség
létszáma munkapiaci kategóriánkénti önbesorolása szerint, százalék.................................................... 264
4.1. táblázat: Összes foglalkoztatott... 265
4.2. táblázat: Összes foglalkoztatott
nemek szerint...................................266
4.3. táblázat: A foglalkoztatottak kor
szerinti megoszlása, férfiak, százalék....................................................... 267
4.4. táblázat: A foglalkoztatottak kor
szerinti megoszlása, nők, százalék...267
4.5. táblázat: A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása, férfiak, százalék.........................268
4.6. táblázat: A foglalkoztatottak iskolai végzettség szerinti megoszlása, nők, százalék..............................268
4.7. táblázat: A foglalkoztatottak száma foglalkozási viszony szerint,
ezer fő................................................269
4.8. táblázat: A foglalkoztatottak
megoszlása foglalkozási viszony
szerint, százalék...............................269
4.9. táblázat: Az alkalmazásban állók
megoszlása ágazat szerint, nemek
szerinti bontásban, százalék.........270
4.10. táblázat: A munkahelyükön
0–6 hónapja dolgozók aránya, százalék...................................................270
4.11. táblázat: A vállalati szférában
alkalmazottak megoszlása vállalatméret szerint, százalék................... 271
4.12. táblázat: A vállalati szférában alkalmazottak megoszlása a külföldi
tulajdonhányad szerint, százalék... 271
4.13. táblázat: 15–74 éves népesség
foglalkoztatási rátája, férfiak, százalék...................................................272
4.14. táblázat: 15–74 éves népesség foglalkoztatási rátája, nők, százalék..... 272
4.15. táblázat: 15–64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség
szerint, férfiak, százalék................. 273
4.16. táblázat: 15–64 évesek foglalkoztatási rátája iskolai végzettség
szerint, nők, százalék...................... 274
5.1. táblázat: A munkanélküliségi
ráta alakulása nem szerint, és a tartósan munkanélküliek aránya...... 275
5.2. táblázat: Munkanélküliségi ráta
az iskolai végzettség szerint, férfiak, százalék....................................... 276
5.3. táblázat: A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása, férfiak, százalék......................... 276

350

5.4. táblázat: Munkanélküliségi ráta
az iskolai végzettség szerint, nők,
százalék............................................. 277
5.5. táblázat: A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlása, nők, százalék.............................. 277
5.6. táblázat: A munkanélküliek száma a munkakeresés hossza szerint,
ezer fő................................................ 279
5.7. táblázat: A regisztrált munkanélküliek és a MEF munkanélküliség
alakulása........................................... 281
5.8. táblázat: A regisztrált munkanélküliek megoszlása iskolai végzettség szerint, éves átlag, százalék....282
5.9. táblázat: A regisztrált munkanélküli pályakezdők megoszlása iskolai végzettség szerint, éves átlag,
százalék.............................................282
5.10. táblázat: A regisztrált munkanélküliek megoszlása a Munkaerő-felmérésben megfigyelt gazdasági aktivitás szerint, százalék......283
5.11. táblázat: A munkanélküli nyilvántartásba belépők száma, havi
átlagok, ezer fő................................. 283
5.12. táblázat: Az NFSZ-nyilvántartás főbb adatai, havi átlag, ezer fő
ill. százalék.......................................284
5.13. táblázat: A regisztrált munkanélküliek közül támogatott és nem
támogatott munkahelyeken elhelyezkedők száma.............................. 285
5.14. táblázat: Segélyezés és munkaerőpiaci programok.........................286
5.15. táblázat: Az aktív eszközökből kilépők elhelyezkedési arányai,
százalék............................................. 287
5.16. táblázat: A regisztrált munkanélküliek, a munkanélküli ellátásban, és a szociális ellátásban részesülők megoszlása iskolai végzettség
szerint................................................288
5.17. táblázat: Munkanélküli/álláskeresési/vállalkozói járadékból kilépők..................................................289
5.18. táblázat: A munkaerőpiaci képzésben résztvevők létszáma...........289
5.19. táblázat: A 2012. évben befejezett programokból kilépők elhelyezkedési arányai nem, kor és iskolai végzettség szerint, százalék.....290
5.20. táblázat: A képzésben résztvevő munkaviszonyban nem állók
éves átlagos számának megoszlása
a képzés típusa szerint, százalék...290
5.21. táblázat: A munkaerőpiaci képzésbe belépő munkaviszonnyal
nem rendelkezők száma és megoszlása korcsoport és iskolai végzettség szerint......................................... 291

6.1. táblázat: Nominális és reálkereset.......................................................292
6.2.a. táblázat: Bruttó kereseti arányok a nemzetgazdaságban, Ft/fő/
hó........................................................ 293
6.2.b. táblázat: Bruttó kereseti arányok a nemzetgazdaságban...........294
6.3. táblázat: Regresszióval kiigazított kereseti különbségek.............. 295
6.4. táblázat: Az alacsony keresetű
dolgozók százalékos aránya nemek,
korcsoport, iskolai végzettség és
ágak szerint......................................296
7.1. táblázat: Az egyes oktatási fokozatokból kilépők száma, nappali
képzés................................................299
7.2. táblázat: Az egyes oktatási fokozatokba belépők száma, nappali
képzés................................................300
7.3. táblázat: Az egyes oktatási fokozatokban tanulók száma, nappali
képzés................................................ 301
7.4. táblázat: Az egyes oktatási fokozatokban tanulók száma, nem nappali képzés........................................ 301
7.5. táblázat: Az egyetemi, főiskolai
továbbtanulásra jelentkezők száma,
nappali képzés..................................302
8.1. táblázat: Az NFSZ kirendeltségein bejelentett betöltetlen álláshelyek száma.........................................303
8.2. táblázat: Létszámnövelést illetve
-csökkenést tervező vállalatok aránya, százalék.....................................304
9.1. táblázat: Regionális különbségek: foglalkoztatási ráta.................305
9.2. táblázat: Regionális különbségek: munkanélküliségi ráta a Munkaerő-felmérés szerint....................306
9.3. táblázat: Regionális különbségek: a regisztrált munkanélküliek
aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva, százalék......... 307
9.4. táblázat: Regisztrált munkanélküliségi ráta megyénként, éves átlag, százalék......................................308
9.5. táblázat: Regionális különbségek: keresetek...................................309
9.6. táblázat: Regresszióval kiigazított kereseti különbségek..............309
9.7. táblázat: Regionális különbségek: bruttó hazai termék................ 310
9.8. táblázat: Ingázás......................... 310
10.1. táblázat: Sztrájkok.................... 313
10.2. táblázat: Központi bérmegállapodások............................................. 313
10.3. táblázat: Egy munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződések
állománya a versenyszférában......... 314
10.4. táblázat: Egy intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződé-

táblázatok és ábrák jegyzéke
sek állománya a költségvetési szektorban................................................ 314
10.5. táblázat: Több munkáltatóra
kiterjedő hatályú kollektív szerződések állománya a versenyszférában..................................................... 314
10.6. táblázat: Több intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződések állománya a költségvetési szektorban................................................ 314
10.7. táblázat: Vállalati bérmegállapodások száma, az érintett vállalatok száma és a munkavállalók létszáma................................................. 314
10.8. táblázat: Több munkáltatóra
érvényes bérmegállapodások száma, az érintett vállalatok száma és a
munkavállalók érintett létszáma....315
10.9. táblázat: A kollektív szerződésekkel lefedett alkalmazottak aránya, százalék..................................... 315
10.10. táblázat: Egymunkáltatós kollektív szerződések a nemzetgazdaságban................................................ 316
10.11. táblázat: Többmunkáltatós
kollektív szerződések a versenyszférában............................................317
11.1. táblázat: Gyermek után járó támogatások........................................ 318
11.2. táblázat: Munkanélküliség
esetén járó támogatások és az átlagbér............................................. 318
11.3.a. táblázat: Saját jogú nyugellátásban részesülők létszáma és a teljes ellátásuk átlagösszegei az év januárjában.......................................... 319
11.3.b. táblázat: Saját jogú nyugellátásban részesülők létszáma és a teljes ellátásuk átlagösszegei az év januárjában, 2011-től......................... 319
11.4.a. táblázat: Egészségkárosodott
személyek szociális járadékaiban
részesülők létszáma és a teljes ellátásuk emelés utáni átlagösszegei az
év januárjában..................................320
11.4.b. táblázat: Egészségkárosodott
személyek szociális járadékaiban
részesülők létszáma és a teljes ellátásuk emelés utáni átlagösszegei az
év januárjában, 2012-től................320
11.5. táblázat: A nyugdíjba vonulás
korcentruma és a nyugdíjazottak
létszáma............................................ 321
11.6. táblázat: Rokkantsági járadékban részesülők létszáma és a teljes
ellátásuk emelés utáni átlagösszegei az év januárjában......................322
11.7. táblázat: Új rokkantsági nyugdíjmegállapítások és az új öregségi nyugdíjmegállapítások részletes
létszám adatai..................................322

11.8. táblázat: Öregségi nyugdíjkorhatár................................................... 323
12.1. táblázat: A személyi jövedelemadó kulcs átlaga, minimális, maximális értéke, százalék.....................324
12.2. táblázat: Az adóék mértékének
változása a minimálbér és alkalmi
munkavállalói könyv (AMK) esetén...................................................... 325
12.3. táblázat: Minimálbér, bérminimum és nyugdíjminimum havi ös�szege...................................................326
12.4. táblázat: Munkát terhelő adók
a költségvetési bevétel és a keresetek arányában.................................. 327
13.1. táblázat: A 15–64 éves népesség
foglalkoztatási aránya és a munkanélküliségi ráta nemenként az Uniós tagországokban, 2013................328
13.2. táblázat: A foglalkoztatottak
összetétele az Uniós tagországokban, 2013........................................... 329

Á br á k
Magyarországi munkapiac

1. ábra: A GDP-növekedés alakulása
a régióban............................................21
2. ábra: A foglalkoztatási ráta alakulása a visegrádi országokban, negyedévenként, 15–64 éves népesség........ 22
3. ábra: A munkapiac főbb mutatóinak alakulása..................................... 23
4. ábra: A foglalkoztatottak számának
alakulása, 15–64 éves népesség....... 23
5. ábra: A külföldi telephelyen dolgozó magyar és a belföldi telephelyen
dolgozó külföldiek foglalkoztatási egyenlege, 15–64 éves népesség,
2008–2013.......................................... 24
6. ábra: A különböző végzettségű
csoportok foglalkoztatási ráta változása, 15–64 éves népesség............ 25
7. ábra: Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztatási
ráta változása, 2008–2013............... 26
8. ábra: A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkanélküliségi rátája......................................... 26
9. ábra: A foglalkoztatás változása a
főbb ágazatokban, 15–64 éves népesség................................................... 28
10. ábra: Az újonnan bejelentett támogatott és nem támogatott álláslehetőségek száma............................. 29
11. ábra: Részmunkaidőben, valamint határozott idejű szerződéssel
foglalkoztatottak aránya, 15–64
éves népesség...................................... 29
12. ábra: Határozott idejű szerződés
oka, 15–64 éves népesség................ 30
13. ábra: Részmunkaidős foglalkoztatás oka, 15–64 éves népesség........31

14. ábra: A bruttó reálkeresetek alakulása...................................................31
15. ábra: Kaitz-index alakulása, 15–
64 éves népesség................................ 32
16. ábra: Inaktív, de munkát akar és
munkába is tudna állni, 15–64 éves
népesség.............................................. 33
17. ábra: Az inaktivitás változása és
felbontása a nem támogatott foglalkoztatással és munkanélküliséggel kapcsolatos áramlásokra, 2008–
2013, 15–64 éves népesség.............. 34
18. ábra: Az inaktivitás változása
és felbontása a támogatott foglalkoztatással és munkanélküliséggel
kapcsolatos áramlásokra, 2008–
2013, 15–64 éves népesség.............. 34
19. ábra: A nem dolgozók egyes alcsoportjainak aránya a 15-64 éves
népességen belül................................ 35
20. ábra: A munkanélküliek utolsó
munkahelyének ágazata.................. 36
21. ábra: A munkanélküliség okainak változása...................................... 36

Közelkép

1.1. ábra: Foglalkoztatás a közszférában, 1986–2013 (ezer fő)................. 50
1.2. ábra: A közszféra regresszióval
kiigazított bérelőnye/bérhátránya,
1986–2013............................................51
1.3. ábra: A közalkalmazottak országos átlaghoz viszonyított keresetének változása kereseti percentilisenként különböző időpontok között.. 54
1.4. ábra: A közalkalmazottak országos átlaghoz viszonyított keresete,
1994, 2013........................................... 55
1.5. ábra: A közszférában foglalkoztatott diplomások keresete a magánszektorban dolgozó, hasonló
korú és végzettségű diplomásokhoz képest, 2013................................ 56
1.6. ábra: A diplomás foglalkozásúak
keresete, 1998–2008..........................57
1.7. ábra: A közszféra és a nők bérhátránya, 1994–2013-ban..................... 58
K1.1.1. ábra: Az állami és önkormányzati vállalatok létszáma,
2000–2013.......................................... 59
K1.1.2. ábra: Az átlagkereset és annak évenkénti változása az állami
és önkormányzati vállalatoknál,
2000–2013.......................................... 60
K1.1.3. ábra: Bérkülönbségek (D9/
D1) a különböző szektorokban....... 60
K1.2.1. ábra: Közfoglalkoztatottak
részaránya a közszférában dolgozók körében, 1992–2013...................61
2.1.1. ábra: A köz- és magánszféra
feltétel nélküli béreloszlásai nemek
szerint, 2002, 2003, 2008................ 64

351

függelék
2.1.2 ábra: Kvantilisdekompozíció,
2002–2008.......................................... 68
K2.1.1. ábra: A megmagyarázatlan
női–férfi bérkülönbség eltérése a
szektorok között, 2002–2008......... 72
2.2.1. ábra: Bérnövekedés a köz- és a
vállalati szektorban........................... 77
2.3.1. ábra: A közszférában dolgozók
kereseti előnye/hátránya, 1998–
2008..................................................... 86
2.4.1. ábra: A közszféra létszáma és a
becsült éves be- és kilépések a közszférába/ból........................................ 95
2.4.2. ábra: A közszféra és versenyszféra negyedéves átmenet-valószínűségei az inaktivitásba és a munkanélküliségbe................................... 96
2.4.3. ábra: A közszféra és versenyszféra negyedéves átmenet-valószínűségei más munkába...................... 96
2.4.4. ábra: A közszférából és a versenyszférából kikerültek újraelhelyezkedési valószínűségei a foglalkoztatáson kívül eltelt idő függvényében a MEF- és ONYF-adatok
alapján (százalék).............................. 98
4.1.1. ábra: Kaplan–Meier-féle empirikus túlélési függvények nemenként és korcsoportok szerint......... 180
K4.1.1. ábra: A szakképzett pedagógusok keresete a felsőfokú végzettségű, egyéb foglalkozásokban
dolgozók keresetének arányában,
1986–2013......................................... 187
K4.1.2. ábra: A közoktatásban foglalkoztatott szakképzett pedagógusok keresete az azonos végzettségi szintű egyéb foglalkozásokban
dolgozók keresetének arányában a
gyakorlati idő szerint, 2001, 2003,
2013.................................................... 187
K4.1.3. ábra: A 15 év gyakorlati idejű tanárok bére a 25–64 éves, teljes
munkaidőben dolgozó felsőfokú
végzettségűek keresetének arányában, 2011........................................... 188
K4.1.4. ábra: A 15 év gyakorlati idejű
tanárok besorolás szerinti bére az
1 főre jutó GDP arányában, 1996–
2010.................................................... 189
K4.2.1. ábra: A humán egészségügyben dolgozó diplomások havi brut-

352

tó keresete a versenyszférában dolgozó diplomások havi bruttó keresetének százalékában, 2008, 2010
és 2013 májusában........................... 194
4.3.1. ábra: Az egészségügyi ellátásban dolgozók létszáma és átlagkeresete.................................................. 196
4.4.1. ábra: 2002–2008-ban rendvédelmi testületből nyugdíjba mentek korprofilja................................ 205

Statisztika

1.1. ábra: Alapvető gazdasági mutatók éves változása.............................251
1.2. ábra: GDP éves idősora.............. 252
1.3. ábra: Foglalkoztatási ráta, 15–64
évesek................................................ 252
2.1. ábra: Magyarország népességének korösszetétele, 1980, 2013..... 254
3.1. ábra: 15–59 éves férfiak és 15–54
éves nők megoszlása munkapiaci
részvétel szerint...............................262
3.2. ábra: 15–59 éves férfiak megoszlása munkapiaci részvétel szerint..262
3.3. ábra: 15–54 éves nők megoszlása
munkapiaci részvétel szerint.........262
4.1. ábra: Összes foglalkoztatott..... 265
4.2. ábra: Összes foglalkoztatott nemek szerint.......................................266
4.3. ábra: A vállalati szférában alkalmazottak megoszlása vállalatméret és külföldi tulajdonhányad
szerint..............................................271
4.4. ábra: Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, 15–64 éves férfiak, negyedévenként...................... 273
4.5. ábra: Foglalkoztatási ráta korcsoportok szerint, 15–64 éves nők,
negyedévenként............................... 274
5.1. ábra: A munkanélküliségi ráta
nemek szerint................................... 275
5.2. ábra: A különböző munkapiaci állományok közötti negyedéves
áramlások intenzitásának alakulása a 15–64 éves népességben......... 278
5.3. ábra: Munkanélküliségi ráta korcsoportonként, 15–59 éves férfiak,
negyedévenként...............................280
5.4. ábra: Munkanélküliségi ráta korcsoportonként, 15–59 éves nők, negyedévenként...................................280
5.5. ábra: A regisztráltak és a MEF
szerinti munkanélküliségi ráták.... 281

5.6. ábra: A munkanélküli nyilvántartásba belépők száma, havi átlagok, ezer fő.......................................283
6.1. ábra: Bruttó és nettó reálkereset
éves változása...................................292
6.2. ábra: Az alacsony keresetű dolgozók aránya nemek szerint, százalék................................................ 295
6.3. ábra: A bruttó átlagkeresetek
differenciáltsága..............................296
6.4. ábra: Életkor-kereseti profilok iskolai végzettség szerint 1998-ban,
2013-ban, nők, férfiak.................... 297
6.5. ábra: A bruttó reálkeresetek logaritmusának eloszlása..................298
7.1. ábra: A nappali képzésben tanulók a megfelelő korú népesség arányában...............................................299
7.2. ábra: Belépők és kilépők száma az egyes oktatási fokozatokban,
nappali képzés..................................300
8.1. ábra: Az NFSZ kirendeltségein
bejelentett betöltetlen álláshelyek
számának alakulása........................303
8.2. ábra: Létszámcsökkentést és létszámnövekedést tervező vállalatok
aránya................................................304
9.1. ábra: Regionális különbségek:
foglalkoztatási ráta, keresetek és
bruttó hazai termék a tervezési statisztikai régiókban..........................305
9.2. ábra: Regionális különbségek:
munkanélküliségi ráta a Munkaerő-felmérés szerint a tervezési statisztikai régiókban..........................306
9.3. ábra: Regionális különbségek:
regisztrált munkanélküliségi ráta a
tervezési statisztikai régiókban.... 307
9.4. ábra: Regisztrált megyei munkanélküliségi ráták átlagai, 2011......308
9.5. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2007. I. negyedév, százalék....311
9.6. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben, 2013. I. negyedév, százalék....311
9.7. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben,
2007. III. negyedév, százalék.......... 312
9.8. ábra: A regisztrált munkanélküliek aránya a 15–64 éves népességben,
2013. III. negyedév, százalék.......... 312

