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1. BEVEZETÉS 

 „Mindnyájan érdekeltek vagyunk a jövő terveiben, 
mert életünk hátralévő részét ott kell eltöltenünk.” 

Charles F. Keltering 

1.1. TÉMAFELVETÉS 

Magyarország munkapiacának szembetűnő jellemzője a foglalkoztatott-
ság alacsony szintje. Az Európai Bizottság jelentése szerint hazánk egyike 
azon uniós országoknak, ahol a legalacsonyabb a foglalkoztatottság a mun-
kaképes korú népességen belül. Az EU-s átlag 2008 nyarán 63% volt, míg 
Magyarországon ez csupán 57%, s az elvárt foglalkoztatottsági rátához leg-
kevesebb 400 000 fővel kellett volna bővíteni a foglalkoztatottak számát. Je-
lenleg, 2009 év elején, a gazdasági válság felerősödése kapcsán bekövetke-
zett tömeges munkahely-megszűnések miatt a hivatkozott jelzőszámok értéke 
romlott. A foglalkoztatottsággal kapcsolatos problémák jelentős terhet rónak 
mind az egyénekre mind pedig a társadalom egészére. A munkahely, ezáltal a 
munkajövedelem tartós hiánya elszegényedéshez, a szaktudás amortizációjá-
hoz és többek között egészségkárosodáshoz vezethet úgy fizikailag, mint 
mentálisan. Az alacsony szintű foglalkoztatás csökkenti az adó- és járulékfi-
zetők körét, ami a szociális ellátórendszer összeomlásához vezethet. 

Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a foglalkoztatás növelésé-
nek. A közös Uniós irányelvek négy fő területen jelöltek ki feladatokat, ezek 
között szerepelt a munkanélküliség csökkentése és a foglalkoztatottsági ráta 
növelése, valamint a vállalkozások és alkalmazottak alkalmazkodóképessé-
gének fejlesztése. A foglalkoztatás-bővítés problémájának megoldása tovább-
ra sem várható el kizárólag a magyar és külföldi cégektől, mindenképpen 
szükséges az állam hatékony közreműködése. Mindez megnyilvánulhat a 
munkahelyteremtésben, új munkahelyek létrehozásának ösztönzésében, a 
munkaerő képzettségének javításában, a képzési rendszernek a valós piaci 
igényekhez igazításában stb. A jelenlegi gazdasági helyzetben az eddigi 
megoldási koncepciók egy része időlegesen háttérbe fog szorulni, s helyette a 
munkahelyek megszűntetésének lassítása, valamint azok megtartása lesz a 
legégetőbb feladat. 

A diplomások helyzetét tekintve a hazai foglalkoztatottsági ráta jelenleg 
83%, ez 1-2%-kal alacsonyabb az Uniós értéknél. A foglalkoztatás elősegíté-
sére országos rendszer került bevezetésre, amely a valódi képet mutatja az 
oktatásból kikerülő diplomások – képesítés függő – munkaerő-piaci boldogu-
lásáról. A magyarországi diplomások aránya növekedett az elmúlt években, 
azonban még így is az OECD tagországi 26%-os átlag alatt maradt a maga 
17%-ával. 
Számos tanulmány a diplomás túltermelés veszélyéről és a felsőfokú végzett-
ség elértéktelenedéséről számol be, azonban a statisztikai adatok alapján még 
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mindig jó befektetésnek számít a diploma megszerzése. A felmérések azt a 
tényt erősítik, miszerint a kereseti előny a diplomához is kötődik. 

Az oktatási reform továbbra is fontos mind az alapképzés, mind a fel-
nőttképzés, a munkavállalók továbbképzése tekintetében. A munkaerőpiacon 
– felmérések szerint – a gyakorlatias tudás bír a legnagyobb értékkel, tehát az 
alkalmazott tudományok által adott ismeretek hasznosulnak leginkább a gaz-
dasági életben. Éppen ezért nagyon fontos ezen ismeretek oktatásba való be-
építésének szorgalmazása. 

Választásom azért esett a munkaerővel kapcsolatos téma kutatására, mert 
úgy vélem, hogy az emberi erőforrást nem szabad egységes egészként kezel-
ni, nem lehet általánosan jellemezni az individuumot. Fontosnak tartom azt 
az elképzelést, hogy a társadalom munkaerejéül szolgáló egyéneket sztereotí-
piáktól mentesen, egyéni vagy kis elemszámú szegmensekként kell kezeli. 
Ehhez szükséges megtalálni azon paramétereket, melyekkel jól leírható, jel-
lemezhető az egyes munkaerő, illetve csoport. 

Disszertációm elkészítése során az előzőekben vázolt irányelveket szem 
előtt tartva kívántam a diplomás munkaerő helyzetének elemzését elvégezni. 
Célom, hogy munkám során feltárjam, s a figyelmet ráirányítsam a főbb 
problémákra, s ezáltal hozzájáruljak a társadalom eme rétegéhez tartozók 
helyzetének tartós javításához. 

1.2. A KUTATÁS ELÉ KITŰZÖTT CÉLOK 

Értekezésem elé kitűzött céljaim és részcéljaim a következők: 
� Értekezésem tudományos megalapozása érdekében célul tűztem ki a fel-

lelhető hazai és nemzetközi szakirodalmak felkutatását, áttanulmányozá-
sát, feldolgozását és értékelését. A szakirodalmi feldolgozás jelentőségét, 
fontosságát abban látom, hogy azokat elemezve, értékelve lehetővé válik 
azoknak a kérdőíves vizsgálataim eredményével történő összevetése, 
szintetizálása, abból majd következtetések levonása. 
A szakirodalmi feldolgozást a következő területek áttanulmányozásával 
kívánom megvalósítani: a munkaerőpiac általános bemutatása – mely ke-
retében mikro- és makroökonómiai megközelítésen keresztül a főbb té-
maköröket tekintem át –, kitérek a termelési tényezők ismertetésére, a 
munkabérek elemzésére, foglalkozom a munkanélküliség és a foglalkoz-
tatottság széles spektrumú irodalmával és áttekintő értékelést adok a dip-
lomások munkaerőpiaci helyzetéről. 

 
� Megválasztom a feldolgozás módszertanát, melynek keretében kitérek a 

felméréssel érintett területek földrajzi és gazdasági jellemzőinek bemuta-
tására. Továbbá a saját kutatómunka során alkalmazott módszerekre, me-
lyek kapcsán kitérek a felhasznált adatbázisokra, illetve a kérdőívben 
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szereplő személyes kérdések részletes elemzésére, a vizsgálati minta álta-
lános jellemzését előirányozva. 

 
� Szekunder kutatásomban a magyarországi megyék gazdasági fejlettségi 

szintjét kívánom – a kiválasztott mutatók segítségével – értékelni. 
A primer kutatásom megalapozottabbá tétele céljából szükségesnek tar-
tom elemezni, s azzal összehasonlítani az alkalmazásban állók létszámá-
nak és a nettó keresetének változását mind nemzetgazdasági, mind me-
gyei szinten. 

 
� A saját kérdőíves kutatásommal célom megvizsgálni a kérdőívet kitöltő 

diplomások főiskolai/egyetemi tanulmányai, továbbtanulási, munkahelyi 
és munkanélküliségi helyzetét. A kapott adatok összegzésével, statiszti-
kai módszerek alkalmazásával összefüggéseket kívánok feltárni, melyek 
segítségével új és újszerű eredményeket, következtetéseket fogalmazok 
meg és javaslatokat teszek az előrelépés megvalósításának érdekében. 
Részcéljaimat a következőkben határozom meg: 
� A főiskolai és egyetemi tanulmányok terén fontosnak tartom meg-

nézni az első diploma megszerzésének idejének típusának vizsgála-
tát, továbbá azt, hogy azok milyen végzettséget biztosítottak. Ezzel 
kapcsolatosan az oktatott ismeretek elméleti-gyakorlati arányának 
feltárását is fontosnak tartom. 

� A továbbtanulásra vonatkozó kérdések között az egyik legfontosabb, 
hogy továbbtanult-e a megkérdezett az első diploma megszerzése 
után. Ha igen, milyen további végzettséget szerzett, milyen irányú és 
célú képzésben vett rész, illetve mi volt a továbbtanulásának oka, s a 
felméréskor hány diplomával rendelkezett. Ezzel a továbbtanulás 
munkaerő–piaci értékét kívánom meghatározni. 

� A munkahellyel kapcsolatos kérdéseimmel célom volt feltárni, hogy 
a megkérdezett mely nemzetgazdasági szférában, annak mely ágá-
ban dolgozik, továbbá munkahelyeinek számát, az ott betöltött pozí-
cióját, az elhelyezkedésének gyorsaságát, a képességek és ismeretek 
munkahelymegtartó szerepét, valamint az idegen nyelv használatát 
és a továbbképzés szerepét elemezni, értékelni. 

� A munkanélküliségre vonatkozóan különös figyelmet fordítok a vá-
laszadó munkaerő-piaci státuszára. Ha nem volt munkanélküli, ak-
kor milyen módon sikerült azt elkerülnie, továbbá ha volt, az abból 
való kikerülés útját-módját kutatom. 

 
� Ezekkel összefüggésben javaslatot kívánok tenni a diplomás munkaerő 

helyzetét stabillá tevő, jövőjét megalapozó döntések meghozatalának elő-
segítése érdekében. 
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A kívánt cél elérhetősége érdekében az emberekkel való bánásmód, az 
önismeret, a személyiségfejlesztés, továbbá a gyakorlati képzés, az át-
képzés, továbbképzés területét érintő javaslatokat fogalmazok meg. 
A bérezés vonatkozásában a munkahelyek számának, a nemek szerinti 
megkülönböztetésnek, a kor befolyásoló szerepének, a lakó- és munka-
hely településtípusának és a versenyszféra védelmének tekintetében kí-
vánok javaslatokkal élni. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 „Az ember tökéletességét fejezi ki az, hogy dolgozni 
képes; az pedig tökéletességének egy még magasabb 
kifejezése, hogy dolgoznia kell…” 

Kierkegaard 
 

A kutatásban figyelemmel voltam arra, hogy a választott téma közgazda-
sági aspektusai mind mikroökonómiai, mind makroökonómia vonatkozásban 
vizsgálat alá kerüljenek. 

A mikroökonómiai szempontú vizsgálatokat kiemelten lényegesnek tar-
tom, hiszen a gazdasági jelenségek, folyamatok minden egyes piaci szereplő-
jét, jelenségét önmagában kezeli. A fókuszban a gazdasági szereplők, az 
egyéni döntések és a fogyasztók, háztartások, vállalatok, illetve az ezek álta-
lánosítható viselkedési jellemzői, döntései állnak. 

A közgazdaságtan makroökonómiai szemlélete számos összefüggésre vi-
lágít rá. Ezáltal a gazdasági rendszer azon metszetét adja, amely összevont 
mutatók, jellemzők segítségével elemzi a gazdaság teljesítményét, állapotát, 
fejlődési tendenciáit. Vizsgálataim során a makroökonómiai elméleteket, ma-
tematikai modelleket és ökonometriai módszereket egyaránt hasznosítottam. 

Jóllehet, mindkét ökonómiai szint más-más megközelítésből vizsgál, ám 
a gazdasági elemzések során az ok-okozat összefüggések meghatározásánál a 
határok összemosódnak. Ebből adódóan az irodalmi áttekintésben a mikro- és 
a makroökonómiai megközelítések taglalásánál a vizsgált területet befolyáso-
ló tényezők (a munkaerőpiac kereslete és kínálata, a munkabérek és a bérkü-
lönbségek, a munkanélküliség, a foglalkoztatottság és a foglalkoztatáspoliti-
ka) besorolása önkényes volt. 

2.1. A MUNKAERŐPIAC MIKROÖKONÓMIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 

Dolgozatomban önálló, mégis összefüggő egységeket elemzek, értéke-
lek, ehhez fontos a munkaerőpiacot mikroökonómiai szempontból megvizs-
gálni, hiszen az a gazdaságot elkülönült gazdálkodó egységek együtteseként 
ábrázolja, amelyek gazdasági javakat állítanak elő és fogyasztanak el, egy-
mással bonyolult kapcsolatokba kerülve. Ezeket az önálló – mégis összefüg-
gő – egységeket elemeztem, így szakirodalmi véleményeket gyűjtöttem egy 
csokorba a termelési tényezőkről, a munkaerőpiac keresletéről és kínálatáról, 
valamint közgazdasági és etikai viták örök gyújtópontjáról, a munkabérről. 

2.1.1. A termelési tényezők, a munkaerőpiac kereslete és kínálata 

A szakirodalomban megfogalmazottakkal maximálisan egyetértek ama 
tekintetben, hogy a munka mint elsődleges termelési tényező, fontos a válla-
latok életében csakúgy, mint a gazdaság vérkeringésében. A munka nem gaz-
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dasági okból keletkezik, de annak elengedhetetlen része. Az élőmunkát a né-
pesség állítja elő, akiknek száma és korösszetétele tetszőlegesen nem változ-
tatható, alapvetően a demográfiai folyamatok befolyásolják. Úgy ítélem meg, 
hogy a munkával mint rugalmatlan termelési tényezővel foglalkozni szüksé-
ges, hiszen nélküle nem képzelhető el nemhogy a gazdasági élet, de maga az 
emberi lét sem. 
 
Termelési tényezők 

A szakemberek – többek között – KURTÁN (1996), TÖMPE (1993), 
SIMANOVSZKY – CZAGÁNY (2000), valamint MOLNÁR – FARKASNÉ 
(1998) egységesen leírják, hogy a vállalatok a termékeik előállításához kü-
lönféle termelési erőforrásokat használnak fel, ezeket hívják termelési ténye-
zőknek. Véleményük szerint a termelési tényezők termelésben betöltött funk-
ciója alapján a következők lehetnek: 

� természeti erőforrások, 
� munka, 
� tőke, valamint 
� vállalkozói készség. 

 
Mint az 1. ábra szemlélteti, BERNÁTH et al. (1993) és MOLNÁR – 

FARKASNÉ (1998) más szempont szerinti csoportosítást közöl, éspedig a 
termelési tényezőket eredetük szerint osztályozzák. 
 

 
(Forrás: saját szerkesztés FARKASNÉ FEKETE M. – MOLNÁR J. (2006): Mikroökonómia. 
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, 45. p. alapján) 

1. ábra. A termelési tényezők csoportosítása eredetük szerint 
 

A termelési tényezők piacán belül a munkaerőpiac fogalmát KURTÁN 
(1996), TÖMPE (1993), valamint MOLNÁR – FARKASNÉ (1998) egyfor-
mán fogalmazták meg: „...a munka a társadalom legfontosabb erőforrása, a 
jövedelmek legnagyobb hányadának birtokosa, és hogy a munka végzője, az 
ember nem tárgya, hanem alanya a társadalmi gazdasági folyamatoknak.” 
 Egyetértek LÁSZLÓ (1995) véleményével, miszerint a munkaerőpiac fő 
szereplője az ember, normál állapota az egyensúlytalanság. Valamint a 

TERMELÉSI TÉNYEZŐK 

Elsődleges ténye-
zők 

- Munka 
- Természeti erőforrások 

Tőketényezők 
- Termelt tőkejavak 
- Pénz és értékpapír 

tőke 
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munkaerőpiaci egyensúlyhiány két szélsőséges esete a munkaerőhiány és a 
munkahelyhiány. 
 

A témához kapcsolódó szakirodalmak folyamatos, csaknem egy évtize-
des tanulmányozása során azt tapasztaltam, hogy a kutatók többsége szerint, 
így például TÓTHNÉ (2002), GALASI (1982), valamint MOLNÁR – 
FARKASNÉ (1998), a munkaerőpiaccal kapcsolatos legfontosabb kategóriák 
a munkaerő kereslet, a munkaerő kínálat és a munkabér. E három alapvető 
kategória egymáshoz való viszonyától függ a munkaerőpiac egyensúlyi álla-
pota. Tartalmuk igen összetett, összetételüket, nagyságukat, egymáshoz való 
viszonyukat számos tényező befolyásolja. 

Ezek tanulmányozásakor TÓTHNÉ (2002) szerint abból indulhatunk ki, 
hogy a tökéletes piaci verseny keretei között a munkaerőpiacon is tökéletes 
egyensúly uralkodik, ebből pedig az következik, hogy a kialakult bérszinte-
ken a munkáltató azonnal talál munkaerőt, a munkaerő pedig azonnal talál 
megfelelő állást. A valóságban azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, azaz 
sohasem valósul meg a kereslet és a kínálat tökéletes összhangja. Mindezek 
alapján a munkaerőpiac „eleve nem tökéletes” piac, egyensúlyi állapota ál-
landóan változik. 

Ugyanezen állítást támasztja alá GAY – LEFTWICH (1987) véleménye 
is, miszerint a kereslet, a kínálat és az ár azok a tényezők, amelyek alapvető-
en meghatározzák az ökonómiai analíziseket. Ez vonatkozik az egyes termé-
kekre és szolgáltatásokra, s ezen elemek elemzése hasznos az ökonómiában 
felmerült problémák hatékony kezelésében. 
 

Az alapvető közgazdasági folyamatok tanulmányozása eredményeként 
megállapítottam, hogy a kereslet, kínálat és ár fogalmakat nem lehet a terme-
lési tényezőktől elkülöníteni, közöttük szoros ok-okozati kapcsolat van. 

A vizsgálatot egy lehatároltabb területen, a munkapiaci kereslet és kíná-
lat analizálásával folytatom. 
 
A munkaerőpiac kereslete 

Közgazdasági szempontból a munkaerő kereslete MOLNÁR – 
FARKASNÉ (1998) és KOPÁNYI (1993) szerint származékos kereslet, 
nagysága függ a végső fogyasztási cikkek piaci helyzetének alakulásától. Egy 
vállalkozó munka iránti keresletében annak eredménye, valamint a végső 
javak előállításában megvalósuló határterméke tükröződik. A határterméke 
pedig azt jelenti, hogy a pótlólagosan felhasznált egységnyi munka mekkora 
termelésnövekedést produkál. S mint valamennyi pótlólagosan felhasznált 
ráfordítást, ezt is addig érdemes növelni, ameddig a határbevétel nagyobb, 
mint a költségnövekmény. 

A mikroökonómia lényeges alapelvének minősítette HALL – TAYLOR 
(1997) és FARKASNÉ – MOLNÁR (2005), hogy „a profitmaximalizáló vál-
lalat úgy választja meg a foglalkoztatás szintjét, hogy a munka határterméke 
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egyenlő legyen a reálbérrel. A reálbér a nominális („kézhez kapott”) bér és az 
árszínvonal hányadosa. Ha a vállalat ennél kisebb mennyiségű munkát hasz-
nál fel, a határtermék meghaladja a reálbért, és a foglalkoztatás növelésével 
növelhető a profit. … A vállalatok addig használják ki ezt a lehetőséget, amíg 
a pótlólagos foglalkoztatás le nem csökkenti a határtermék szintjét a reálbér 
szintjére.” 

A munkaerő keresletet a gazdaság fejlődésének mennyiségi és minőségi 
tényezői, szerkezetének változásai határozzák meg, ezek a befolyásoló ténye-
zők GALASI (1994) munkássága alapján többek között a következők: 

� A demográfiai csere során felmerülő pótlási szükséglet, vagyis a belé-
pők (pl.: pályakezdők) és a kilépők (nyugdíjkorhatárt elérők) egymás-
hoz viszonyított aránya. 

� Ha a gazdasági struktúra korszerűsödik, a technikai fejlődés hatására 
növekszik a munkanélküliség, akkor előfordulhat, hogy „a pótlási szük-
séglet kisebb lesz”, vagyis kevesebb belépőre van szükség, mint 
amennyien kilépnek a munkaerőpiacról, így a fiatalok egy része a mun-
kaerőpiacon kívül reked. 

� A „bővítő szükséglet” a gazdaság konjunkturális állapotától függ, mivel 
ez esetben nő a munkaerő-szükséglet olyannyira, hogy meghaladja az 
előbb említett „pótlási szükségletet”. 

� A reálbérszint és egyensúlyi (piaci) bérszint viszonya szintén befolyá-
solja a munkaerő keresletet. Abban az esetben, ha az egyensúlyi bér-
szint magasabb a reálbérszintnél, akkor a munkaerő-kereslet csökkent, 
vagyis a foglalkoztatás szintje csökken. 

� A béremelés kapcsán a munkaadók a többlet költségeket áthárítják a 
fogyasztóra, mely lépés szűkíti a fogyasztást. Ez szintén a foglalkozta-
tási színvonal csökkenésével, a munkanélküliség növekedésével járhat. 

 
Összességében azon megállapításra jutottam, hogy a munkaerőpiac ke-

reslete szorosan összefügg a gazdasági élet hullámzásával és a fogyasztási 
cikkek árának alakulásával. A munkapiac igen érzékenyen reagál a minimál-
bér változására, a fogyasztási cikkek árának növekedésére, a hitelezéssel kap-
csolatos állami szabályozásra, valamint a jelenleg kialakulóban lévő gazdasá-
gi válságra. 
 
A munkaerőpiac kínálata 

A szakirodalmak tanulmányozása eredményeként azon következtetésre 
jutottam, hogy a munkakínálat kiindulópontja az egyének fogyasztási javak 
iránti kereslete, ami bizonyos nagyságú jövedelmet feltételez. Az ehhez szük-
séges jövedelem megszerzése munkavégzésen alapul. Ehhez kapcsolódóan 
felmerül – egy idő elteltével (vagy azonnal) – a szabadidő iránti igény, ebből 
adódik az a dilemma, hogy az egyénnek mennyi időt érdemes munkával töl-
tenie, s mennyit szánjon pihenésre. 
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A legmesszebbmenőkig egyetértek HALL – TAYLOR (1997) vélemé-
nyével, miszerint a munkakínálatot alapvetően az határozza meg, hogy az 
emberek mennyi időt szeretnének munkavégzéssel tölteni. A reálbér ösztö-
nözheti az embereket a munkára és a magasabb reálbér több munkára ösztö-
nöz, de tapasztalataim szerint ez korlátlanul nem növelhető, hiszen az egyén 
szellemi és fizikai egészsége láthatja kárát. 

Az egyéni munkakínálat kiindulópontja KURTÁN (1996) szerint a fo-
gyasztási javak megszerezése, ami bizonyos nagyságú jövedelmet feltételez, 
amely megszerzésének feltétele a munkavégzés. Ezzel áll szemben a munka-
vállaló szabadidő igénye, amely nem piaci jellegű aktivitásokat jelent. A 
munkaidő és a szabadidő arányának megválasztásával a munkavállaló maxi-
malizálni akarja jólétét, életének minőségét. 

Ezen túlmenően a munkakínálat MOLNÁR – FARKASNÉ (1998) sze-
rint egyik legfontosabb kérdése, hogy miként reagál a munka a magasabb 
bérekre. Erre a szerzők szerint nem adható egyértelmű válasz, de felvetnek 
döntést befolyásoló tényeket, melyek a következők: 

� munka vagy szabadidő dilemma, 
� alacsonyabb jövedelemtartományban a munkavállaló általában nagyobb 

munkakínálattal (azaz csökkentett szabadidővel) reagál a munkabér 
emelkedésére (a munkakínálati görbe emelkedik), 

� igen magas jövedelem esetén a munkavállaló fokozódó szabadidő-
igénnyel lép fel (a munkakínálati görbe csökkenő), 

� a reálbérek csökkenésére az emberek többletmunkával válaszolnak 
(növekvő munkakínálat), valamint 

� társadalmi, politikai és gazdasági tényezők is befolyásolják a munka-
erő-kínálatot. 

 
A munkaerő kínálatot növelő és csökkentő tényezőket a Központi Sta-

tisztikai Hivatal szerinti megbontásban áttekintve, az 1. táblázatban jól látha-
tó, hogy lényegesen kevesebb a kínálatot növelő kategória, mint az azt csök-
kentő tényezők. A számadatokkal történő bemutatásra, elemzésre ugyanezen 
fejezet későbbi részében kerül sor. 
 
1. táblázat. A munkaerő kínálatot növelő és csökkentő tényezők 

Munkaerő kínálatot növelő tényezők Munkaerő kínálatot csökkentő tényezők 
� munkavállalási koron túliak 
� külföldről bejövő munkavállalók 

� tanulók 
� a munkavállalási korú nyugdíjazottak 
� sorkatonai szolgálatban lévők 
� gyermekgondozáson lévők 
� háztartásban maradók 
� külföldön dolgozók 

(Forrás: KSH 2007) 
 

Mindezen túlmenően a KSH egy másik csoportosításban a következő há-
rom fogalomkörrel jellemzi a munkaerő felhasználást: 
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� foglalkoztatottak (ide tartoznak az aktív keresők, sorkatonai szolgála-
tot teljesítők és a foglalkoztatott nyugdíjasok), 
� munkanélküliek és 
� gazdaságilag aktív népesség (az előző két kategória együttes létszá-

ma). (KSH 2008) 
Eltérő módon ugyan, de véleményem szerint a KSH-val azonos elven 

alapuló felosztást alkalmaz a kínálatot befolyásoló tényezőkre TÍMÁR 
(1991), melyek a következők: 

� a demográfiai folyamatok, vagyis a természetes szaporodás, fogyás, 
vándorlás, korösszetétel stb., 

� a munkaerőforrás nagysága, a munkaképes és megfelelő szellemi és fi-
zikai képességekkel rendelkező népesség, 

� a munkaképes népesség munkavállalási hajlandósága, mely választási 
alternatívák függvénye, valamint 

� a gazdaságilag aktív népesség, azaz a foglalkoztatottak és a munkanél-
küliek. 

 
Kutatásai alapján DIETMAR (1997) úgy tartja, hogy a munkakínálat fel-

ső határát – egy nemzetgazdaság esetén – a lakosság száma jelenti, mely 
alapvetően két részre bontható: a munkaképes korú lakosságra, illetve a la-
kosság azon tagjaira, akik koruk, egészségi állapotuk vagy egyéb fiziológiai 
adottságaik miatt nem végezhetnek munkát. A szerző másik csoportosítása a 
lakosságot aktív és inaktív népességre osztja. 

Az OECD (fejlett) országok többségében KUTAS – TÓTH (2000) sze-
rint már letisztultak az alábbi kategóriák, amelyek valósan tükrözik az egyén 
helyzetét: 

� a fejlett országokban az ILO és a munkaerőpiaci szervezet által kimuta-
tott regisztrált munkanélküli-arány között nincs jelentős különbség, 

� az eltartottak valóságosan is eltartottak (nem áll szándékukba dolgoz-
ni), kivéve a nappali tagozatos tanulóknak a 18-20 éven felüli részét, 
akik nagy valószínűséggel jelentős mértékben foglalkoztatottak, 

� az inaktív keresők közül a munkavállalási korú nyugdíjasok döntő része 
nem a munkaerő-piaci helyzetből fakadó kényszer miatt ment nyugdíj-
ba és a nyugdíja alkalmas arra, hogy a korábbi és életkorának megfele-
lő életvitelét fenntartsa. 

KUTAS – TÓTH (2000) által bemutatott rendszerrel kapcsolatosan a 
problémát abban látom, hogy az eltartottak jóllehet valóban nem dolgoznak 
és nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, de ezek közül nem lehet meg-
mondani, mennyi a munkaképes eltartott. 
 

Egészen egyszerű csoportosítást alkalmaz CZAGÁNY – MOZSÁR 
(é.n.) mikor a munkakínálatot két részre osztja, így: 

� foglalkoztatottak és 
� munkanélküliek. 
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A nemzetgazdaság teljesítőképessége (GDP) szempontjából TÓTHNÉ 
(2002) a munkaképesség vizsgálatakor a népességet két csoportra osztja: 

� munkaképes koron kívüliekre és 
� munkaképes korúakra. 

A munkaképes kor országonként eltérő, ma Magyarországon a nyugdíjkorha-
tár 62 év a munkaképes kor alatti korhatár pedig 16 év. Az Európai Unió sta-
tisztikai rendszerében a munkaképesség felső határa 64 év, de a tagországok 
ettől eltérően 60-67 évben határozzák meg ezt. A munkaképesség felső határa 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) szerint 74 év. 
 

Újabb megbontást alkalmazott KLINGER (1996), aki a népességre vo-
natkozóan annak vizsgálatát tartotta fontosnak, hogy az egyén miként vesz 
részt a társadalmi munkamegosztásban, vagyis hogy rendelkezik-e saját jö-
vedelemmel. Ezeken túlmenően azt is elemzi, hogy a jövedelem megszerzése 
munkával vagy egyéb módon történt. Ezek alapján a népességet két fő cso-
portra, s ezeket alcsoportokra bontja: 
A gazdaságilag aktív népesség, ezen belül: 

� Foglalkoztatottak: akik a megfigyelési időszakban akár egy órát is 
dolgoztak bérért, természet- vagy pénzbeni fizetségért, de azokat is ide 
sorolja, akik átmenetileg távol voltak a munkától, ám volt formális kap-
csolatuk a munkahelyükkel. Itt kerülnek figyelembe vételre, akik pénzért 
vagy természetbeni haszonért önálló tevékenységet folytattak, illetve 
ezek segítő családtagjai. 
� Munkanélküliek (nem foglalkoztatottak): akik a megfigyelési időszak-
ban munka nélkül voltak – nem volt állásuk –, egy órát sem dolgoztak, de 
a vizsgált időszakban munkára igénybe vehetőknek számítottak, azaz ké-
szek voltak fizetett alkalmazásban, vagy önálló vállalkozóként dolgozni, 
valamint akik munkát kerestek. 

A gazdaságilag nem aktív népesség, ezen belül: 
� aktív koron aluli személyek, 
� gazdasági aktivitás alsó korhatára felett, de az iskolaköteles kor felső 
határa alatt tanulók, 
� az iskolaköteles kor felső határa feletti személyek, akik oktatási intéz-
ménybe járnak, 
� háztartási kötelezettséget teljesítő személyek, 
� nyugdíjasok és 
� más okból inaktív személyek. 

 
A 16 éven felüli lakosság felosztására SAMUELSON – NORDHAUS 

(1993) a következőket alkalmazta: 
� foglalkoztatottak: akiknek munkájuk van, 
� munkanélküliek: akiknek nincs munkájuk, de keresnek, valamint 
� nem számítanak bele a munkaerő-állományba: akiknek nincs munká-

juk, de nem is keresnek munkát. 
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A munkaerő keresletet és kínálatot befolyásoló igen sok tényezőnek az 
alapvető ütközőpontja a munka vagy szabadidő dilemma. Ezzel szoros össze-
függésben a munkabér kérdése kerül kiemelésre, melynek véleményem sze-
rint igen erős, társadalmon belüli csoportalakító ereje van. Ezt támasztom alá 
szakirodalmak és számadatok bemutatásával a 2.1.2. alfejezetben. 

2.1.2. A munkabérek és a bérkülönbségek csoportalakító okai 

Szükségesnek látom külön fejezetben kifejteni a munkabérek és azok 
munkaerőpiacra gyakorolt hatását. Jóllehet az elvégzett munka jellegétől és 
szintjétől függően, az ellentételezésére kapott bérek nagysága eltérő egy or-
szágon belül, ennek okai között megjelennek a foglalkoztatási ágak munka-
termelékenységének különbözőségei vagy a „piacos és nem piacos” munkák 
közötti népszerűségi eltérés. Alapvető kérdés az, hogy ezek a tényezők és a 
munkabérek közötti különbségek milyen csoportokra bontják a társadalmat, 
és van-e ilyen irányú hatásuk. Ennek feltárása végett a primer, és a szekunder 
kutatásomban is vizsgálom a témát. 
 
A munkabérek 

A munkáltatónál a bérek képzik HALL – TAYLOR (1997) szerint a ter-
melési költségek legfontosabb elemét. 

Ezzel szemben a legalapvetőbb háztartási bevétel SIMANOVSZKY – 
CZAGÁNY (2000) szerint abból származik, hogy a háztartás valamilyen fi-
zikai erőt vagy speciális szakértelmet ad el a munkapiacon – cserébe bért kap. 

Egyetértek FARKASNÉ – MOLNÁR (2005) azon állításával, hogy a 
munkakínálat elemzése során az egyik legfontosabb kérés az, hogy miként 
reagál a munka a magasabb bérekre. Tekintettel arra, hogy a kérdésre nem 
lehet egyértelműen válaszolni, ezért több döntést befolyásoló helyzetet is 
meg kell vizsgálni, így többek között az előzőekben már felvetett munka-
szabadidő dilemmát. 
 

Egyetértek COHEN et al. (1988) véleményével, hogy a munkabérek 
vizsgálatakor meg kell különböztetni a nominálbért és a reálbért, ezeket kü-
lön-külön és egymással összefüggésben is szükséges elemezni, értékelni. 
WILLIAMS et al. (1986) megfogalmazása szerint a nominálbér az az összeg, 
amelyről a munkaszerződés szól, a reálbér pedig a munkáért kapott bér vásár-
lóereje. 

A különböző közgazdasági iskolák véleménye eltérő annak vonatkozásá-
ban, hogy melyik bértípus motiváló a munkakínálat szempontjából. A klasz-
szikus iskola képviselői a reálbérre, a keynesi elméletek képviselői pedig a 
nominálbérre esküsznek. (FARKASNÉ – MOLNÁR 2005) 

Közgazdasági szempontból MOLNÁR (1993) szerint kompenzációs bér-
különbség található a magasabb szakképzettségnél, mely magasabb termelé-
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kenységet is eredményezhet. Itt a bérkülönbségnek alapvetően azt az anyagi 
és szellemi ráfordítást kell kompenzálnia, amelyet a magasabb iskolai vég-
zettség követel. 
 Az egyensúlyi bér – mint bármely más termék egyensúlyi ára –, tekintet-
tel arra, hogy munkáról van szó, a keresleti és kínálati görbéjének a metszés-
pontjában található. (DONNELLY et al. 1984) 

A munkabér vonatkozásában KURTÁN (1996) véleménye szerint fontos 
vizsgálni annak különbségeit, melynek okai a következők lehetnek: 

� a munka termelékenysége különböző az egyes foglalkozási ágakban, 
� léteznek úgynevezett kellemetlen szakmák, melyek esetén meg kell 

emelni a béreket a munkavállalók csábítására, 
� a társadalmi értékítélet szerinti „elit” szakmák esetén alacsonyabb bé-

rek mellett is biztosítható a megfelelő kínálat, 
� a magasabb szakképzettség magasabb termelékenységet biztosít, a bé-

rek ebben az esetben kompenzálják az iskolaidő miatti áldozatot, 
� a kivételes tehetségek munkabérben jelentkező kompenzálása, 
� a munkaerő területi immobilitása mint korlátozó tényező jelentkezik és 
� a társadalmi felfogás, valamint a politikai okokban gyökerező diszkri-

mináció. 
 

Összefoglalva KURTÁN (1996) igen találóan fogalmazza meg: „A bér-
különbségek létezésének a munkapiac egymással nem versenyző csoportokra 
tagolódása az egyik fő oka.” 
 

A továbbiakban KURTÁN (1996) által megemlített munkabér különbsé-
gek okai kerülnek adatokkal alátámasztásra. Ehhez számos kiváló hazai szak-
irodalmi forrásmunka felhasználása történt meg. Egyes csoportosításokat, így 
például a nemek és életkorok szerinti tagolódást, a primer és szekunder kuta-
tásomban is feltártam, illetve fel kívánom tárni. 
 
A bérkülönbségek csoportalakító okai 
 

A csoportalakító tényezők (okok) bemutatása a dolgozat terjedelmi kor-
látai miatt nem teljeskörűek. 
 
A köz- és a versenyszféra 

A ’90-es évektől kezdődően a magyar közszféra több változáson ment át, 
írja SOÓS (2008) tanulmányában, s ezen tevékenység jelentőségét taglalja, 
hiszen az állam, az önkormányzatok nevében a közfeladatok ellátásáért fele-
lős. Az ország életében kulcsszerepet játszik, mivel hozzájárul annak ver-
senyképessége növeléséhez. 

A magyar munkaerőpiac működésében KŐRÖSI et al. (2007) szakcikk-
ében kifejti, hogy a közszolgálati bérek radikális megemelése az egyik leg-
fontosabb beavatkozás volt. A szerzők érdekesnek tartják azt a tényt, mely 
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szerint ennek hatásairól kevés elemzés született. Azonban azt is elismerik, 
hogy nehéz vizsgálni a közbéremelésnek a hatását a versenyszférára, hiszen a 
köz- és magánszféra elkülönül egymástól. A két szektor más és más nemzet-
gazdasági ágakban tevékenykedik, például az államigazgatásban túlnyomóan 
a közszféra jelenléte a meghatározó. A versenyszférában 60% körüli a férfiak 
aránya, míg a közszférában ez csupán 25%. Egy átlag dolgozó három évvel 
idősebb a közszférában. A szakképzés tekintetében óriási változás követke-
zett be az elmúlt közel 10 év alatt: 1999-ben mindkét szektorban a dolgozók 
egyötödének legmagasabb iskolai végzettsége maximum nyolc osztály volt. 
A versenyszférában a munkavállalók több mint egyharmada rendelkezik 
szakmunkás bizonyítvánnyal, míg a közigazgatás terén dolgozóknál csupán 
10%. Az érettségivel rendelkezők hasonló arányban vannak mindkét szektor-
ban (30% körüli), az egyetemi végzettséggel rendelkezők pedig túlsúlyban 
vannak a közszférában (40%), míg ez az arány csupán 11% a magántulajdonú 
cégeknél. 
 A közigazgatásban történő elhelyezkedés nagyon nehéz, tekintettel arra, 
hogy nagy a túljelentkezés. Tapasztalataim szerint a munkavállalók „nyugdí-
jas” állásnak tekintik a közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköröket. 
HADI (2006) szerint a minisztériumokban és az önkormányzatoknál ha nem 
is hirdetnének meg állásokat, akkor is hatalmas kínálatból tudnának választa-
ni. Nehezíti még az itt történő elhelyezkedést, hogy a szociális és az állami 
szférában igen alacsony a fluktuáció, az új munkaerő felvétele helyett sokszor 
inkább belső átcsoportosítás révén történik meg a toborzás. 
 Az állami szférában dolgozók bérének emelése jelentős mértékben hat a 
költségvetési egyenlegre, annak romlását idézi elő. (KŐRÖSI et al. 2007) 
 Tanulmányában SOÓS (2008) kifejti, hogy a közszférában – a profitori-
entált szervezetektől eltérően – korlátozottabbak az anyagi lehetőségek, ezért 
jobban meg kell becsülni az emberi erőforrásban rejlő adottságokat. 
KOCSONDI et al. (2003) még ennél is továbbment, amikor írásában arra 
utalt, hogy az önkormányzatoknak bürokratikus az eljárásrendjük és általában 
véve korlátozottak a kapacitásaik mind humán erőforrás, mind finanszírozási 
szempontból. 
 
2. táblázat. A Magyarországon alkalmazásban állók nettó keresetének alaku-
lása (%), 2001=100% 

Nemzetgazdasági ág 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Nemzetgazdaság összesen 100,00 118,28 132,49 140,53 152,91 165,47 176,05 
 ebből: versenyszféra 100,00 113,39 123,53 135,10 144,46 158,05 172,08 
 költségvetés 100,00 129,20 151,82 152,48 171,96 183,07 186,43 
Versenyszféra és költségvetés 
változásának különbsége - + 15,81 + 28,29 +17,38 +27,50 +25,02 +14,35 

(Forrás: saját számítás KSH 2008 alapján) 
 

A köz- és versenyszféra bérkülönbségei 14-28% között mozognak. Ma-
gasabb béreket keresnek a költségvetésben dolgozók, mely azonban csak lát-
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szólag magasabb, hiszen a 2. táblázat a KSH által szolgáltatott adatokat tar-
talmazza, melyet a munkaadók statisztikai jelentései alapján készítenek, s 
mint ilyen, a feketemunka során megszerzett jövedelmeket nem áll módjában 
nyilvántartani. Véleményem szerint szükség lenne rá, de pontosan nem mér-
hető, csak becsülhető. 
A köz- és versenyszféra bérkülönbségeinek részletesebb bemutatására és 
elemzésére a dolgozat 4. fejezetében, a szekunder kutatás részeként kerül sor. 
 
Pályakezdők 

Általánosan megjelenő probléma a pályakezdő fiatalok gyakorlati tapasz-
talatának hiánya. A Kurt Lewin Alapítvány kutatása szerint (www.index.hu 
2006) nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az egyetemi képzések során a gya-
korlati tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtésére. 

Más vélemény szerint „a legnagyobb munkáltatók szemében a legna-
gyobb értékkel a gyakorlati tudás bír, tehát az alkalmazott tudományok által 
adott ismertek hasznosulnak leginkább a gazdasági életben; ezért nagyobb-
részt főiskolai végzettségűekre lesz kereslet.” (www.frissdiplomas.hu 2004) 
 

Előzőekben leírt véleményeket összegezve kijelenthetem, hogy elsősor-
ban a gyakorlattal rendelkező szakembereket várja a munkaerőpiac, ez a leg-
kritikusabb pontja a felvételnek. A munkáltatók által elvárt gyakorlatot azon-
ban a pályakezdők még nagy valószínűséggel nem szerezték meg, ezért ők 
hátránnyal indulnak a munkaerőpiacon. Foglalkoztatáspolitikai eszközök se-
gítik ezen fiatalok munka világába való lépését, melyek részletesen a 2.2.2. 
alfejezetben kerülnek bemutatásra. 
 
 A pályakezdő fiatalok érdekérvényesítési képessége BORBÉLY (2006b) 
szerint igen alacsony az első munkahely megszerzésekor. … saját erejéből 
csak 40%-uk tudott bármit is érvényre juttatni. 
 A frissdiplomás bruttó bérek foglalkozások szerinti átlagértékei 
SELMECZY (2007) szakcikke alapján országosan 106 000 és 181 000 Ft 
között mozog, a két év gyakorlat után fizetett béreké 140 000 és 221 000 Ft 
közé esnek. A regionális különbségének megállapításakor a szerző vizsgálatai 
alapján a kezdő diplomások legmagasabb bruttó bért Közép-
Magyarországon, a legkevesebbet pedig Dél-Dunántúlon kapnak; a két éves 
gyakorlattal rendelkező diplomások legmagasabb bruttó bért szintén Közép-
Magyarországon kapnak, legkevesebbet pedig a Dél-Alföldön. 
 Az első munkahelyét BORBÉLY (2006b) szerint minden 10. munkavál-
laló szeretné lecserélni, elsősorban a fizetésre és a munkahelyi bizonytalan-
ságra panaszkodva, azonban az iskolai végzettség növekedésével egyenes 
arányban csökken a panaszok száma, s ezzel együtt csökken a munkaadónak 
való kiszolgáltatottság is. 
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 BORBÉLY (2006) tanulmányában kifejti, hogy a KSH 2005. évi felmé-
rése szerint a munkatapasztalattal rendelkező fiatalok többségénél a munká-
hoz jutás ismerős, rokon vagy barát segítségével történt. A többi állásszerzési 
mód közül a munkahely közvetlen felkeresése és a hirdetés képviseli a legna-
gyobb arányt. A felsőfokú végzettségűek kisebb arányban vették igénybe az 
ismerősök, rokonok segítségét, nagyobb hányaduk jutott álláshoz tanintézete, 
hirdetés, magán-munkaközvetítő vagy internet segítségével. 
 
 A diplomás pályakezdők foglalkoztatása SELMECZY (2007) alapján a 
külföldi tulajdonnal rendelkező vállalkozásoknál gyakoribb, mint a magyar 
tulajdonú cégek esetén. A szerző szerint a pályakezdő diplomások mind je-
lenlegi, mind várható helyzetében meghatározó szerepet töltenek be a köze-
pes méretű vállalkozások. 
 
 A munkaerőpiaci helyzetet a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal munka-
társa szerint (TÖRÖKNÉ 2006) az életkor számottevően befolyásolja. Az 
Európai Unió tagországaiban is a legidősebb és a legfiatalabb korosztályok 
foglalkoztatási rátája marad el messze az átlagos adatoktól. Az előbbi korosz-
tályokra jellemző leginkább, hogy nagyon nehéz megalapozni és megtartani a 
foglalkoztatotti státuszukat. Legnehezebb helyzetben az alacsony 
iskolázottságú, hátrányos helyzetű fiatalok vannak. 
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(Forrás: saját szerkesztés KSH 2008 alapján) 

2. ábra. A munkanélküliek aránya legmagasabb iskolai végzettség szerint 
 

A 2. ábra alapján jól látható, hogy az alacsonyabb végzettséggel rendel-
kezők (általános iskola 8 osztálya és szakiskola, szakmunkásképző) körében 
jóval magasabb a munkanélküliség, mint a gimnáziumot, főiskolát vagy 
egyetemet végzettek körében. Legkisebb munkanélküliség az egyetemet vég-
zettek körében tapasztaltam, ez abból adódik, hogy a népesség kis hányada 
rendelkezik egyetemi végzettséggel. Rendkívül kedvezőtlen a vizsgált idő-
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szakban a diplomás munkanélküliek helyzetének alakulása, ugyanis az ará-
nyuk folyamatosan növekvő tendenciát mutat, az alacsonyabb iskolai vég-
zettségűekkel ellentétben. 
 
Nyugdíj előtt állók 

Osztom WILLIAMS – HUBER (1986) véleményét, miszerint egy em-
bernek a szerencséjén múlik, mennyi ideig él. A korosodásból adódóan a 
munkavállalók egyre több problémával szembesülnek az őket körülvevő kö-
zegben. A leggyakoribb ilyen irányú helyzetek a következők lehetnek: 

� a növekvő szellemi leépüléssel való megbirkózás, 
� küzdelem a fizikai hanyatlással, 
� az időssé válás elfogadása, 
� szembesülés a családban és a közvetlen környezetben bekövetkező ha-

lálesetekkel, 
� a halál lehetőségének elfogadása, 
� a pénzügyi és szociális nehézségekkel való szembesülés, valamint 
� a másoktól való függés növekedésének elfogadása. 

 
Közgazdasági szempontból közelíti meg BOD (2006) az életkorok sze-

rinti munkabérek kérdését. Véleménye szerint az egyén munkavégző és jöve-
delemtermelő képessége nagymértékben függ az emberi tőkétől, vagyis a 
tanulás és a gyakorlat útján megszerzett készségektől és tudástól. A szerző 
szerint az emberi tőke nem kizárólag az oktatás útján szerezhető meg, hanem 
gyakorlatban is. A diplomások körében gyakran a nyugdíjba vonulásig nőhet 
a jövedelem, számos diplomát igénylő munkahelyen érvényesül a szenioritás 
elve, vagyis a nagyobb korhoz, hosszabb szolgálati időhöz nagyobb fizetés 
tartozik. 
 

A munkavállalónak az elhelyezkedés szempontjából az, hogy pályakezdő 
fiatal, hasonlóképpen problémát jelent, mint a nyugdíj előtt állás. A munka-
adók egy bizonyos kor elérése után nem veszik fel a munkaerőt arra hivat-
kozva, hogy sem szellemileg, sem fizikailag nem tud megfelelni. Továbbá 
azért sem, mert már nem tudják, vagy csak nehezen, a saját szellemiségükhöz 
„nevelni”. Szakmai berkekben általánosan kialakult vélemény, hogy az idő-
södő ember új szemlélet kialakításában rugalmatlan. 
Ezzel ilyen kategorikusan nem értek egyet. Véleményem szerint ezek csak 
általánosítások, figyelembe szükséges venni, hogy egyéniségekről van szó, 
akiket nem szabad sztereotipizálni, hanem személyes megismerés során kell 
megítélni. A szakirodalmak tanulmányozása során számos esetben találkoz-
tam azon gyakorlat leírásával, hogy külföldön a korosabb munkaerőt foglal-
koztatják, hiszen munka és élettapasztalata sokkal nagyobb a pályakezdőké-
nél. Szintén a gyakorlat, a szakmai felkészültség, hozzáértés jelentőségét 
emeli ki KOCSONDI et al. (2000) a vállalkozást indító személyek vélemé-
nyének felmérése során kapott eredményei közül. „Figyelemre méltó az is, 
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hogy a szakmai felkészültség szempontja milyen alacsony szórás értékkel 
rendelkezett.” 
 

A magyarországi foglalkoztatottsági ráta (3. táblázat) a vizsgált időszak-
ban stagnálást mutat, míg 1998-ban 47,4% volt, addig 2007-re csupán 3,5%-
kal nőtt. A 15-24 éves korosztály esetében 13,1%-kal csökkent (1998-ban 
34,1% volt). Ez betudható annak a ténynek, hogy egyre több középiskolát 
végzett tanuló folytatja tanulmányait a felsőoktatásban, így a munka világába 
csak később kerülnek ki. 
 
3. táblázat. A foglalkoztatási ráta korcsoportokként 

Életkor 
2005 

% 
2006 

% 
2006/2005 

% 
2007 

% 
2007/2006 

% 
15-19 3,3 3,4 103,0 2,9 85,3 
20-24 39,2 38,9 99,2 38,1 97,9 
25-29 71,0 71,2 100,3 71,6 100,6 
30-34 74,1 75,5 101,9 74,8 99,1 
35-39 77,3 77,6 100,4 77,9 100,4 
40-44 78,4 78,0 99,5 79,1 101,4 
45-49 75,0 75,6 100,8 76,3 100,9 
50-54 68,2 69,0 101,2 69,5 100,7 
55-59 48,6 49,9 102,7 48,4 97,0 
60-64 14,6 13,4 91,8 13,6 101,5 
65-69 3,7 4,0 108,1 4,8 120,0 
70-74 1,2 1,1 91,7 1,1 100,0 
Összesen 50,5 50,9 100,8 50,9 100,0 
Ebből: 15-24 
évesek 21,8 21,7 99,5 21,0 96,8 
(Forrás: saját számítás KSH 2008 alapján) 
 
 Az idősebb korosztályt tekintve a 45-54 év közöttiek mondhatók aktív-
nak, hiszen növekedett a foglalkoztatási rátájuk, azonban 55 éves kor felett 
már hullámzó tendencia érvényesül. Nagyon érdekes, hogy 65-69 éves kor 
között egyértelmű növekedés látható, véleményem szerint ez abból adódik, 
hogy a megállapított nyugdíjak nem biztosítják egy emberöltőnyi munka után 
elvárható életszínvonalat. 
 

Érdemesnek tartom bemutatni a foglalkoztatási ráta mellett a korcsoport 
szerinti munkanélküliségi rátát is (4. táblázat). A legnagyobb munkanélküli-
ségi hányaddal rendelkező korosztályok a 15-19 és 20-24 évesek, vagyis a 
legnagyobb tömegű munkanélküliség, a valódi probléma, a fiatalabb korosz-
tályt érinti. Azok, aki 50-59 évesen munkanélküliek, azok nagy valószínű-
séggel az életük nyugdíjig hátralévő részében nem fogják gyarapítani az aktív 
dolgozók táborát. 
 



22 

4. táblázat. A munkanélküliségi ráta korcsoportokként 

Életkor 
2005 

% 
2006 

% 
2006/2005 

% 
2007 

% 
2007/2006 

% 
15-19 37,8 37,0 97,9 35,8 96,8 
20-24 17,5 17,2 98,3 16,4 95,3 
25-29 8,2 8,6 104,9 8,4 97,7 
30-34 6,7 6,9 103,0 7,2 104,3 
35-39 6,8 6,9 101,5 6,6 95,7 
40-44 5,6 6,7 119,6 6,7 100,0 
45-49 5,8 6,2 106,9 6,0 96,8 
50-54 5,1 5,4 105,9 5,7 105,6 
55-59 4,4 4,1 93,2 4,8 117,1 
60-64 .. .. .. .. .. 
65-69 .. .. .. .. .. 
70-74 .. .. .. .. .. 
Összesen 7,2 7,5 104,2 7,4 98,7 
Ebből: 15-24 
évesek 19,4 19,1 98,5 18,0 94,2 
(Forrás: saját számítás KSH 2008 alapján) 
 
Női munkaerő 

A közgazdaságtani elméletek és többek közt MOLNÁR (1993) is ki-
mondják, hogy az utóbbi évtizedekben világszerte leglátványosabb változást 
a nők munkaerő-állományon belüli növekedése jelentette. A családi jövede-
lem másfélszer, kétszer akkora ott, ahol a feleség is dolgozik, így tehát a nők 
megjelenése a munkaerőpiacon nem pusztán választás, hanem kényszerű jel-
legű is. 
 
 Hazánkra is adott a lehetőség a nők számára a munkavállalás és a család 
közötti választásra. Ha a családot választanák, akkor az bizonyos mértékig 
megoldaná a munkanélküliség problémáját. Ekkor azonban a fő gondot az 
jelenti, hogy egy kereső – a jelenlegi körülmények között – nem elég egy 
család megélhetésének biztosításához, még akkor sem, ha az anya szociális 
támogatásban részesül. Véleményem szerint átfogó reform kellene ahhoz, 
hogy a régi-új családmodell életképes legyen. Ennek hiányában, jelenleg át-
hidaló megoldás lehet a LEADER Program, s az általa nyújtott lehetőségek, 
mely „az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezései közé 
tartozik és a helyi szinten működő aktív partnerség által kidolgozott integrált 
vidékfejlesztési programokat támogatja.” S mint ilyen, „egy terület fejlesztési 
stratégiáját, az abban részt vevő önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból 
és civil szerveződéseiből megalakult Helyi Akciócsoport az ott élők bevoná-
sával állítja össze”, mely a siker alapvető záloga. (SZILI-FODOR – 
KOCSONDI 2008) 
 
 A profitorientált szektorban SÁRINÉ – TÓTH (2007) a nemek között 
tapasztalható bérkülönbség megszüntetésének lehetséges módszerét a prob-
léma széleskörű kommunikálásában látják. A kutatásuk során egyértelműen 
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kimutatták a férfiak és a nők közötti bérezésbeli különbségeket, még azonos 
feladatkör esetén is. Konkrét személyek fizetését vizsgáltak felső vezetői 
szinten, s megállapították, hogy az éves szinten elérte az 540 000 Ft-ot ez a 
különbség, a férfiak javára, azonos iskolai végzettség és majdnem megegyező 
életkor esetén. Kutatásukban továbbá megállapították, hogy a férfiak 13%-kal 
magasabb bért kapnak nőtársaikhoz képest. A középvezetői szinten is megta-
lálhatóak ezek a különbségek, bár nem az előzőekben megállapított mérték-
ben, az éves különbség itt 375 000 Ft, s ez szintén 13%. Az ügyintézői szin-
ten a nők átlagosan a férfiak munkabérének 74%-át kapják meg, függetlenül 
a végzettségtől. A szerzők a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség megva-
lósulásának lehetőségét a szemléletváltásban látják, amelynek legfőbb színte-
rei a családi, az iskolai és a munkahelyi szocializáció. 

A nők foglalkoztatási lehetősége WILLIAMS – HUBER (1986) vélemé-
nye szerint minden foglalkozáscsoportban növekvő tendenciát mutat, de a 
lehetőségbeli és fizetésbeli egyenlőséget a férfiakkal szemben még nem sike-
rült kivívni. Növekszik azoknak a nőknek a száma, akik motivációban és ké-
pességekben is sikerrel vehetik fel a férfiakkal a versenyt, egy olyan helyzet-
ben, amit a kulturális-nemzeti hagyomány keltett életre. Ezeket a sztereotípi-
ákat az a helyzet és magatartás váltotta ki, amely előnybe helyezte a tradicio-
nális feleség-anya modellt. 
 

Miért dolgoznak a nők? – teszi fel a kérdést CUNNINGHAM et al. 
(1984). A legtöbb nő hasonló okból dolgozik, mint a legtöbb férfi – kell ne-
kik a pénz. A növekvő megélhetési költségek is arra kényszerítik a nőket, 
hogy segítsék a családi kasszát a felmerülő számlák fizetésében. Egyéb okok, 
amiért a nők dolgoznak: 

� Egyre több a főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező nők szá-
ma, és ezzel párhuzamosan egyre kisebb az oktatási (műveltségi) sza-
kadék a nők és a férfiak között. 

� A magas fizetéssel és státusszal járó állások most már nyitottak a nők 
előtt is. 

� Minden második házasság válással végződik, ez továbbra is kényszeríti 
a nőket a munkaerőpiacon való megjelenésre. 

� A nőknek többé már nem kell választani a család és a karrier között. 
� A „dolgozó nő”, mint elképzelés már társadalmilag elfogadott. 

 
 A dolgozók világába való visszatérés és vállalkozóvá válás érdekében a 
HEFOP keretein belül több olyan programot is meghirdettek, amelyek a nők 
szükségleteihez igazodva nyújtott személyre szabott képzéseket és támogató 
szolgáltatásokat. A projekt központi része a gyakorlatorientált képzés és 
készségfejlesztés volt, amely korszerű, a munkaerőpiacon jól hasznosítható 
ismereteket adott. (K. J. E. 2008) 
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 Hasonló célokat kíván megvalósítani az a határozott törekvés 
SZEKERESNÉ (2006) szerint, hogy a nők, az idősek és a gyesről visszatérők 
képzése és továbbképzése ingyenes legyen. 
 Az egyenlő munkáért egyenlő bért elvről szóló szakcikkében 
GYULAVÁRI (2008) kifejti, hogy az említett elv az Európai Unióhoz való 
csatlakozással, illetve az azt megelőző jogharmonizációval került az érdeklő-
dés központjába. A Római Szerződés 141. cikkelye szerint „minden tagállam 
biztosítja annak az elvnek az alkalmazását, hogy a férfiak és a nők egyenlő 
vagy egyenlő értékű munkáért egyenlő munkabért kapjanak”. Ez a közösségi 
szabály precedens értékű, vagyis a magyar bíróságok hivatkozhatnak rá a 
hatósági eljárás során. 
 

Az 5. táblázat alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszakban vi-
szonylag kis mértékben, de folyamatosan növekszik a foglalkoztatottság. A 
tendencia akkor is hasonló, ha az elemzést nemek szerint bontásban végezzük 
el. A foglalkoztatottak 54-55%-a férfi, az arányuk a nőkhöz képest a vizsgált 
10 éves tendenciát tekintve stagnál. A 2004-2005-ös éveket tekintve látható, 
hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás nem múlt el nyomtalanul, hiszen 
úgy a férfi, mint a női foglalkoztatottak száma 2003 évről 2004 évre csök-
kent, 2005-ben már csak a férfi munkavállalók száma csökkent tovább. Ezen 
jelenség oka a csatlakozással megnyíló külföldi munkavállalási lehetőségek 
megléte. 
 
5. táblázat. Foglalkoztatottak száma Magyarországon nemek szerint (15-74 
éves népességen belül) 

Év Férfiak (fő) Nők (fő) 
Összesen 

(fő) 

Összesen 
változása 

(%) 
1998=100% 

Nök

Férfiak  

(%) 

1998 2 023 000 1 672 600 3 695 600 100,0 120,95 
1999 2 083 600 1 725 700 3 809 300 103,1 120,74 
2000 2 105 800 1 750 400 3 856 200 104,3 120,30 
2001 2 113 700 1 754 600 3 868 300 104,7 120,47 
2002 2 112 500 1 758 100 3 870 600 104,7 120,16 
2003 2 126 500 1 795 400 3 921 900 106,1 118,44 
2004 2 117 300 1 783 100 3 900 400 105,5 118,74 
2005 2 116 100 1 785 400 3 901 500 105,6 118,52 
2006 2 137 400 1 792 700 3 930 100 106,3 119,23 
2007 2 143 000 1 783 200 3 926 200 106,2 120,18 

(Forrás: saját számítás KSH 2008 alapján) 
 

A munkanélküliek számának vizsgálatakor (6. táblázat) megállapítható, 
hogy 1998-tól csökkenő tendenciát mutatott, majd 2004-től, az Európai Uni-
óba való csatlakozásunk évétől kezdve növekedett, 2006-ra elérte a tíz évvel 
ezelőtti mértéket. A csatlakozásig csökkent a munkanélküliség, majd ismét 
növekedett, melynek okát abban látom, hogy a tőlünk keletebbre fekvő or-
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szágokból – a szabad munkavállalásból eredően – olcsóbb munkaerő áramlott 
hazánkba, melynek következtében a magyar dolgozó állampolgárok egy ré-
szét elbocsátották. 
 

A vizsgált időszak elején a férfiak munkanélkülisége 50%-kal volt maga-
sabb, jelenleg ez a különbség csupán 11% körül mozog. Véleményem szerint 
ennek oka abban keresendő, hogy a munkáltató sokkal szívesebben foglal-
koztatja a szorgalmas, pontos és precíz, de kevesebb munkabérért dolgozó 
női munkaerőt, mint a férfiakat. 2005-től a nagy arány különbség csaknem 
40%-kal csökkent. A csökkenés okát szintén az uniós csatlakozás hatására 
vezetem vissza, hiszen a férfiak könnyebben vállalnak külföldön munkát, 
azaz munkavállalás szempontjából mobilizálhatóbbak. 
 
6. táblázat. Munkanélküliek száma Magyarországon nemek szerint (15-74 
éves népességen belül) 

Év Férfiak (fő) Nők (fő) 
Összesen 

(fő) 

Összesen 
változása 

(%) 
1998=100% 

Nök

Férfiak  

(%) 

1998 188 700 125 300 314 000 100,0 150,6 
1999 170 000 115 300 285 300 90,9 147,4 
2000 158 900 104 800 263 700 84,0 151,6 
2001 142 400 91 700 234 100 74,6 155,3 
2002 138 000 100 800 238 800 76,1 136,9 
2003 138 500 106 000 244 500 77,9 130,7 
2004 136 800 116 100 252 900 80,5 117,8 
2005 159 100 144 800 303 900 96,8 109,9 
2006 164 600 152 200 316 800 100,9 108,1 
2007 164 200 147 700 311 900 99,3 111,1 

(Forrás: KSH 2008) 
 

A 6. táblázat adatainak elemzésénél leírtakat támasztja alá HALMOS 
(2006) vélemény is, miszerint hazánkban a munkanélküliségi ráta 2004-ben 
kisebb (7,3-7,4%) volt, mint az akkori Európai Uniós átlag (8-9%). A nők 
munkanélküliségi rátája alacsonyabb, mint a férfiaké. Az utóbbi években az 
átlagost meghaladóan emelkedett a pályakezdők, a nők, valamint a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők munkanélkülisége. 
 

A munkabérek és bérkülönbségek csoportalakító hatásait a szakirodalom 
alapján áttekintve összességében azt a következtetést vontam le, hogy a tár-
sadalomban az egyik igen jelentős termelési tényező a munka és annak ára a 
bér. A munkabérek nagyságát elsődlegesen meghatározó tényező kell legyen 
az iskolai végzettség. Nagyobb tudásért, magasabb bért! 
A csoportalakító tényezőket vizsgálva, elmondható, hogy igenis éles különb-
ségek vannak a szegmensek között, de az általam elméleti síkon feltárt alakí-
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tó tényezők nem feltétlenül érvényesülnek a gyakorlatban, így például jelen-
tős torzító hatása van többek között a feketemunkának. 
 

Fontosnak tartom azokat az okokat megvizsgálni, amelyek a társadalom 
rendelkezésére álló termelési tényezők mennyiségét határozzák meg. Ezek a 
makroökonómiai szemléletű szakirodalmi feldolgozásban kerülnek bemuta-
tásra. 

2.2. A MUNKAERŐPIAC MAKROÖKONÓMIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A makroökonómia is, csakúgy mint a mikroökonómia, a munkapiac fo-
galmával kezdi az ismeretek rendszerezését. Visszautal a mikorökonómiában 
feltárt legfontosabb elemekre, vagyis a munkakeresletre és –kínálatra, vala-
mint ezek kölcsönhatására. A makromegközelítés aggregált módon azon tör-
vényszerűségeket vizsgálja, amelyek meghatározzák a háztartási szektor 
munkakínálatát és a vállalati szektor munkakeresletét. Ezért tartom kiemelten 
fontosnak a makroszintű vizsgálatokat. 
 

A makrogazdasági munkakínálat DIETMAR – SOLT (2006) eredményei 
alapján azt mutatja, hogy a háztartási szektor adott feltételek között mennyi 
munkát szándékozik felkínálni a vállalati szektornak. A háztartási szektorok 
egészének magatartását hasonló motívumok vezérlik, mint az egyes háztartá-
sokét, a haszonmaximalizálásra törekszik, vagyis ha a vállalat növeli a bért, 
akkor a háztartás növeli a munkakínálatot. 

Mikroökönómai szinten a munkakínálatot munkaórában lehet mérni, 
azonban makroszinten ez nehézkes lenne, így nemzetgazdasági szinten lét-
számban, főben célszerű kifejezni. 

Szót kell még ejteni a nominálbérről és a reálbérről is. Az nemzetgazda-
sági munkakínálat azt jelenti, hogy a különböző reálbérszintek mellett hányan 
kívánnak munkát vállalni. 

A nemzetgazdasági munkakínálat a munkaképes korú népességet (akik a 
tanulási, képzési fázison túl vannak és még a nyugdíjkorhatár előtt állnak) két 
csoportra osztja, az aktív és az inaktív népességre. Az aktív népesség megje-
lenik a munkapiacon és hajlandó is munkát vállalni, az inaktív népesség ezzel 
ellentétben munkaképes, de nem hajlandó munkát vállalni vagy külső ténye-
zők megakadályozzák őket a munkavállalásban. Ezeket az arányokat a mun-
kanélküliségi és a foglalkoztatási rátával jellemzik, melyek ezen fejezetben 
kerülnek bővebben kifejtésre. 

A nemzetgazdasági munkakereslet a vállalati szektor által foglalkoztatni 
kívánt munkaerő létszáma. Két nézet terjedt el a munkakereslettel kapcsolat-
ban, a neoklasszikus és a keynesiánus modell. A neoklasszikus modellben az 
aggregált munkakeresleti függvény minden reálbérhez hozzárendeli a vállala-
ti szféra tervezett munkakeresletét. A keynesiánus modellben ezzel ellentét-
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ben minden tervezett munkáslétszámhoz rendeli hozzá a hatékony felhaszná-
lást biztosító reálbért. A neoklasszikus modell tökéletesen működő piacokat 
feltételez, míg a keynesiánus modell feltevései szerint a vállalati szektor soha 
nem képes kihasználni a rendelkezésére álló kapacitásokat, véleményük sze-
rint a kínálat nagyságát a kereslet határozza meg. 

Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottság vizsgálatához szorosan 
kapcsolódik a munkanélküliség is, hiszen a gazdaságban jelen van az az álla-
pot, amikor a munkakínálat meghaladja a munkakeresletet. 

2.2.1. A munkanélküliség 

 „A békét úgy nyerik meg, mint a háborút, és a háborút úgy, 
ahogy a békét. Az egyetlen fegyver a munka. Eltéríteni ettől 
egy népet az annyi, mint lefegyverezni és előkészíteni a szol-
gaságra. Megszerettetni vele a munkát ez annyi, mint erőssé 
tenni, és sorsának urává.” 

Branly 
 
A munkanélküli fogalma 

A munkanélküli fogalmát sokan sokféleképpen határozták már meg. A 
két alapvető, ilyen irányú statisztikai információkat gyűjtő szervezet – a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – által al-
kalmazott munkanélküli fogalma használatos hazánkban. A nevezéktanok 
különbözősége miatt eltér az említett két szervezet által kimutatott létszám. 
Ezen fejezetben számszerű adatokon keresztül kerül bemutatásra az eltérés 
(7. táblázat). 
 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2001. július 1-jétől az Országos 
Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ jogutódja) és a Központi Statisz-
tikai Hivatal a regisztrált munkanélkülieket nyilvántartó statisztikai számítá-
sokat 1992-től alkalmazzák, olvasható TÓTHNÉ (2002) munkájában, s min-
den esetben a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal adatai a KSH által közölt 
adatoknál magasabb értékeket mutatnak (7. táblázat). A kétfajta adatbázis 
eltérésének legfontosabb oka az alkalmazott fogalomrendszer különbözősége, 
másik oka az álláskeresési aktivitás eltérő értelmezése (a Foglalkoztatási és 
Szociális Hivatalnál elég a regisztrálás, a KSH ettől konkrétabb aktivitást vár 
el). Továbbá a rendelkezésre állás kritériumát is másképpen értelmezik és 
nem azonos a számba vett népesség életkor tartománya sem (a KSH 15-74 
éves korig mér fel, míg a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 15 éves kortól a 
mindenkori nyugdíjkorhatárig veszi számba a népességet). 

Az előzőekben részletezett eltérések a 7. táblázatban jól láthatóak. A 
Központi Statisztikai Hivatal által közölt munkanélküliség csupán 63-76%-a 
a Munkaügyi Központok által regisztráltaknak, ezt a már korábban is említett 
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eltérő nevezéktan és a megkérdezés céljának különbözősége okozza. A neve-
zéktan eltérései az adatok elemzése után kerülnek részletezésre. 
 
7. táblázat. Munkanélküliek és regisztrált munkanélküliek száma Magyaror-
szágon a KSH és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal rendszerében 

Év 

Központi 
Statisztikai 

Hivatali 
adat 
(fő) 

KSH adat 
változása (%) 
2001=100% 

Foglalkozta-
tási és Szo-
ciális Hiva-

tali adat 
(fő) 

FSZH adat 
változása (%) 
2001=100% 

FSZH és 
KSH adatok 
különbsége 

(FSZH-
KSH) 
(fő) 

adatok
FSZH

KSH

 

2001 234 100 100,00 364 140 100,00 +130 040 68,29 
2002 238 800 102,01 344 715 94,67 +105 915 69,27 
2003 244 500 104,44 357 212 98,10 +112 712 68,45 
2004 252 900 108,03 375 950 103,24 +123 050 67,27 
2005 303 900 129,82 409 929 109,87 +96 191 74,13 
2006 316 800 135,33 393 465 108,05 +76 665 80,52 
2007 311 900 133,23 426 915 117,24 +115 015 73,06 

(Forrás: saját számítás KSH 2008 és Állami Foglalkoztatási Szolgálat 2008 alapján) 
 

A munkanélküliséggel kapcsolatos felmérés (regisztrálás) a Munkaügyi 
Központoknál arra irányul, hogy hogyan tudnak segíteni (pénz és egyéb esz-
közök). A KSH rendszerében ezzel szemben az a cél, hogy a tényleges mun-
kanélküliséget tárják fel. Ezzel a legmesszebbmenőkig egyetértek: nem az az 
elsődleges, hogy feketemunka vagy legális munkavégzés alapján valósult-e 
meg a foglalkoztatottság, illetve munkanélküliség, hanem az, hogy ki dolgo-
zik és ki nem. 
 
 A munkanélküliség 2001 óta mindkét nevezéktan szerint alapvetően nö-
vekvő tendenciát mutat. Gyorsabban nő, mint a foglalkoztatottság. Kieme-
lendő a 2005 és 2006-os évek ugrásszerűen megnövekvő munkanélkülisége, 
mely a nagyobb cégek egyre gyakoribb kivonulásának, valamint az adó és 
járulék mértékek növekedésének köszönhető. 
 A munkanélküliségi ráta kétféle számítási módszere közötti eltérést 
HALMOS (2006) abban látja, hogy a KSH reprezentatív felmérései a nem-
zetközi (ILO) standardot követik, míg a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a 
regisztráció alapján számol. A kettő közötti eltérés igen jelentős, akár 80-
100 000 fő is lehet (7. táblázat). 
 

A KSH azt is munkanélkülinek nevezi, aki szeretne ugyan elhelyezked-
ni, de nem keres munkát, mert reménytelennek látja a helyzetét. A Foglalkoz-
tatási és Szociális Hivatal figyelmen kívül hagyja a háztartásbelieket, a kény-
szervállalkozókat, vagy akik úgy gondolják, hogy számukra nem tudnak 
megfelelő állást találni. 

A KSH alapján munkanélkülinek tekintendő „az a személy, aki az adott 
héten nem dolgozott, és nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol 
volt; a kikérdezést megelőző négy héten aktívan keresett munkát (állami vagy 
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magánközvetítőt keresett fel, munkáltatókat személyesen keresett meg, hirde-
tést adott fel vagy hirdetésre válaszolt stb.); két héten belül munkába tudott 
volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 30 
napon belül dolgozni kezd”. (KSH 2008) 

A KSH szerint az számít passzív munkanélkülinek a gazdaságilag nem 
aktív népesség közül, aki szeretne dolgozni, ha találna megfelelő állást, azon-
ban nem keres munkát, mert a foglalkoztatását reménytelennek látja. (KSH 
2008) 

A KSH 1996. július 1-jétől határozza meg a pályakezdő munkanélküli 
fogalmát: a 25. életévét, felsőfokú végzettség esetén a 30. életévét még be 
nem töltött; a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező; 
az iskolarendszer bármely fokán és bármely típusú oktatási intézményben a 
tanulmányai után munkanélküli-járadékban nem részesülő, illetve arra jogo-
sultságot nem szerző; munkanélküliként nyilvántartásban szereplő; munkát 
vállalni akaró személy, aki számára a Munkaügyi Központ nem tud megfele-
lő állást felajánlani. (KSH 2008) 

A KSH szerint tartós munkanélküli az, aki 1 évnél régebben keres ál-
lást. (KSH 2008) 
 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a Regionális Munkaügyi Köz-
pontok adatai alapján sorolja be az álláskeresőt (regisztrált munkanélkülit), 
aki a nyilvántartott álláskeresők közül az, aki munkaviszonnyal nem rendel-
kezik, nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő támogatásban 
(átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; állást, munkát vagy 
önálló foglalkozást keres és egy adódó állás elfogadására rendelkezésre áll. 
(Az itt definiált adatok eltérnek a munkaerő felmérésben definiált adatoktól, 
hiszen ez utóbbi megfigyelési köre 15-74 éves népességre vonatkozik.) 
 

A népszámlálás szerint munkanélküli az a személy, aki 
� az eszmei időpontot megelőző héten nem dolgozott, 
� az eszmei időpontot megelőző 4 hét folyamán aktívan munkát keresett, 
valamint 
� úgy nyilatkozott, hogy azonnal vagy 2 hétnél nem hosszabb idő múlva 
munkába tudna állni. 

A munkanélkülivé minősítésnek nem feltétele a munkanélküli ellátásban való 
részesülés. (KSH 2008) 
 

A szakirodalom többféle meghatározást ad a munkanélküli fogalmára, 
ezek azonban természetesen a Központi Statisztikai Hivatal és a Foglalkozta-
tási és Szociális Hivatal nevezéktanán alapulnak. 

Munkanélküli az a személy TÖMPE (1993) és SAMUELSON – 
NORDHAUS (2004a) megfogalmazása szerint, akinek az adott időszakban 
nincs munkahelye, de munkát keres. 
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A nemzetközi statisztika minősítési elvei szerint GÁBOR (1999) alapján 
„munkanélkülinek az a munkavállalásra alkalmas és kész, állástalan egyén 
tekinthető, aki hiába igyekszik a hozzá hasonló foglalkoztatottak körében 
jellemző feltételekkel munkaalkalomhoz jutni”. 

MÉHI – WALZ (1996) tanulmánya alapján az ILO szerint munkanélküli 
az, 

� akinek nincs munkája, 
� kész dolgozni, és 
� tevékenyen keres munkát. 

A munkanélküliség becsült száma az Európai Unióban 20 millió, a Föld or-
szágaiban 850 millió fő, ezek a számadatok jól mutatják, hogy a munkanél-
küliség a legsúlyosabb egyéni és társadalmi problémák egyike. 

BARRON – LYNCH (2001) és FISCHER – DORNBUSCH (1997) meg-
fogalmazása szerint munkanélküliek azok a személyek, akik nem dolgoznak, 
de munkára várnak, valamint azok is, akik nem keresnek aktívan munkát. 
Továbbá azokat is a munkanélküliek közé sorolják, akik arra várnak, hogy 30 
napon belül betöltsék az új állásukat. 
 
A munkanélküliség 

A modern piacgazdaság egyik legsúlyosabb problémája a munkanélküli-
ség, s ennek az inflációval történő együttes megjelenése hatványozottan gon-
dot jelent – főként a jelenlegi és az ehhez hasonló gazdasági válságok idején 
– úgy a munkaadóknak, mint azon szerveknek, amelyeknek feladata a mun-
kanélküliség csökkentése. 

A munkanélküliség MOLNÁR (1993) szerint a makrogazdaság munka-
erőpiacon megjelenő egyensúlyi problémája. A munkanélküliség mérésére 
kétféle módszer alkalmazását tartja helytállónak: a munkanélküliek száma és 
a munkanélküliségi ráta alapján történő számítást. 

Munkanélküliségen BÁNFALVY (1991) szerint „a modern piaci gazda-
ságokban olyan helyzetet értünk, amikor emberek, akiknek munkahelyre van 
szükségük, hogy ott munkavégzéssel szerezzék meg jövedelmüket, hiába 
próbálnak elhelyezkedni, nem találnak állást. A munkanélküliek tehát nem 
képesek munkabért biztosító munkahelyen dolgozni, noha ettől függ a társa-
dalomban betöltött gazdasági és szociális helyzetük, biológiai és lelki jólét-
ük.” 

Nagyon racionálisan, szociológiai szemszögből közelít a munkanélküli-
ség problémaköréhez ESHLEMAN – CASHION (1996), miszerint ha egy 
100 000-es lakosú városban csupán egy ember munkanélküli, akkor az a sze-
mély csak saját magát okolhatja sikertelenségéért, probléma a képességeivel, 
a személyiségével és a lehetőségeivel van. Ezzel szemben ha egy 50 000 000 
főt foglalkoztató nemzet területén 15 000 000 munkanélküli él, akkor nem 
lehet vita tárgya, hogy a probléma kulcsát nem az egyének lehetőségeinek 
gyengesége, hiánya okozza. 
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A közgazdaságtan fogalomrendszerében akkor beszélhetünk munkanél-
küliségről, fejti ki NAGY (1992) tudományos munkájában, ha valamely or-
szág, régió, szakma munkaerőpiacán a kialakult bérszínvonal mellett elhe-
lyezkedni kívánók egy része nem talál magának munkát. Mindemellett azt 
sem könnyű egyértelműen meghatározni, hogy a munkavállalási szándék iga-
zán komoly-e, vagyis hogy az érintett megtesz-e mindent annak eléréséért, 
hogy állást találjon. 

Az állástalanok egy adott időpontban mért száma önmagában KÖLLŐ 
(1992) szerint nem mond sokat a munkanélküliség jellegéről. Hazánkban 
ugyanis úgy növekedett a munkanélküliség, hogy az állásukat elveszítők 
száma nem volt magas. A növekedés mögött inkább a munkanélküliség hosz-
szának rendkívüli emelkedése állt. A munkanélküliség anyagi terheinek 
meghatározása nagyon nehezen számszerűsíthető: a befizetetlen adók, a kieső 
jövedelmek és a csökkenő termelés súlyos következményeket ró a társada-
lomra. Általánosan megfigyelhető tendencia, hogy a munkanélküliséget ge-
neráló okok megszűntetése után sem csökken azonnal a munkanélküliek 
száma – ezt nevezik „hiszterézisnek”. Az öngyógyulás egyik legfőbb akadá-
lya a nagy mennyiségű tőkekivonás a termelésből, s ennek visszaállítása idő-
igényes. Megjelentek azon strukturális munkanélküliek, akik olyan képessé-
gekkel és készségekkel rendelkeztek, amivel a megváltozott munkaerőpiac 
nem tudott mit kezdeni. 

A munkanélküliség átlagos időtartama a Magyar Háztartás Panel szerint 
71 hét, vagyis csaknem másfél év, ezek alapján az „átlagos” munkanélküli 
egyben tartós munkanélküli is. (KSH 2007) 
 
A munkanélküliség típusai 

A munkaerőpiaci folyamatok vizsgálatakor kiemelten fontos a munka-
nélküliség típusainak megkülönböztetése és azok helytálló felismerése, hi-
szen csak ebben az esetben lehet hatékonyan kiválasztani az egyes problémá-
kat gyógyító, megfelelő foglalkoztatáspolitikai eszközt. 
 

A munkanélküliség-típusok a munkanélküliség oka alapján GÁBOR 
(1999) szerint a következők lehetnek: 
Súrlódásos eredetű munkanélküliség típusai: 

� keresési: az álláskínálat nem látható át tökéletesen, s így időbe telhet a 
megfelelő állás megtalálása, 
� szerkezeti (strukturális): a munkaerő-kínálat és -kereslet szakmai-
foglalkozási, földrajzi stb. megoszlásának összhangja megbomlik és 
� diszkriminációs: a munkaerő-kínálat és -kereslet szerkezete közötti 
összhang hiánya miatt áll fent, de többnyire születéskori tulajdonságok 
tekintetében áll fenn. 

Globális eredetű munkanélküliség típusai: 
� krónikus (állandósult): ha a munkát vállalni kívánók száma tartósan 
meghaladja a betölthető állások számát, 
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� konjunkturális: nem naptári időszakokhoz igazodó és rendszerint vá-
ratlan, egy évnél hosszabb visszaesések, valamint 
� idényszerű: egy-egy naptári évben biztonsággal előrejelezhető a mun-
kaerő-kereslet visszaesése és munkaerő-kínálat emelkedése. 
A munkanélküliség három alapvető formáját különbözteti meg 

SAMUELSON – NORDHAUS (2004b), BANNOCK et al. (2003) és 
KOHLER (2002), ezek a következők: 

� Frikciós (átmeneti, „súrlódásos”): a gazdaságban végbemenő változá-
sok által okozott átmeneti munkanélküliség. 

� Strukturális: a munka kereslete és kínálata közötti fedetlenségből ered 
(szerkezetileg eltérnek egymástól). 

� Ciklikus (konjunkturális): az újratermelési ciklus lefelé menő ágában 
lép fel, mikor a recesszióban csökken a kibocsátás, az összes kiadás, 
ezáltal nő a munkanélküliség. 

Magyarországon mindhárom előbb említett munkanélküliségi típus léte-
zik BÁNFALVY (1991), CZAGÁNY – MOZSÁR (é.n.) és KURTÁN (1996) 
szerint, de a strukturális típus a legjellemzőbb. Egybehangzó véleményük 
helytállónak tartja az előző szerzők szerinti csoportosításokat, de ők úgy vé-
lik különbséget lehet tenni regionális, nemek, korcsoportok, szakmák, társa-
dalmi csoportok stb. szerint is. 

Közgazdasági tanulmányukban SAMUELSON – NORDHAUS (2005) 
és DIETMAR – SOLT (2006) kétféle munkanélküliséget különböztetnek 
meg, így: 

� Önkéntes: munkanélküli, de nem akar dolgozni a fennálló piaci bér-
színvonal mellett. 

� Kényszerű: olyan munka nélkül lévő ember, aki dolgozni kíván a fenn-
álló bérszínvonal mellett. 

 
A virtuális munkanélküliek táborát FREY (1996) a következőkben hatá-

rozta meg: akik kimerítik a munkanélküli járadék fizetési jogosultságukat, 
gyakran nem látják további értelmét a Munkaügyi Központokba való regiszt-
rációnak és úgy kerülnek ki a látómezőből, hogy közben nem válnak foglal-
koztatottá. 

Munkanélküliség oka, előzménye vonatkozásában NAGY (1992) meg-
különbözteti az állásukat elhagyókat (saját kezdeményezésre) és állásukat 
elvesztőket (elbocsátottak), munkapiacra újonnan belépőket (pályakezdők) és 
munkaerőpiacra visszalépőket (akik már korábban dolgoztak). 
 

Egyetértek a fenti szerzőkkel a tekintetben, hogy alapvetően két nagy 
csoportra osztható a munkanélküliek tábora: az önkéntes és a kényszerű állás-
talanokra. Továbbá a kényszerű munkanélkülieket három fő csoportra – 
frikciós, strukturális és ciklikus – célszerű bontani. 
Az önkéntes munkanélküliek tábora külön említést érdemel. Vizsgálatuk szá-
mos további kérdést vet fel, így például azt, hogy regisztráltatja-e magát az 
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állástalan vagy sem. Ha hivatalosan nem keres jövedelmet, akkor milyen mó-
don tartja el magát? Ezt és ehhez hasonló kérdéseket tesz fel az Adó- és 
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal is, mikor a kiválasztott állampolgárok megélhe-
tését vizsgálja. Éppen ezért tartom fontosnak az önkéntes munkanélküliség 
tüzetesebb vizsgálatát, az esetleges feketemunka jelenlétét is kimutatva, ezál-
tal a besorolásuk nem álláskereső lenne, hanem illegális munkavállaló. 
 
A munkanélküliség és az infláció 

A munkanélküliség és az infláció kezelése közvetlen, átgondolt beavat-
kozásokat igényel, prioritást kell, hogy élvezzen. A két jelenség között össze-
függés, kapcsolat található, melyet szükséges feltárni, megismerni. Vélemé-
nyem szerint enélkül a probléma nem orvosolható eredményesen. 
 

A neoklasszikus modell abból a tételből indul ki KOONTZ et al. (1986) 
szerint, hogy az árrendszer tökéletesen szabályozza a piaci folyamatokat, a 
gazdaságban a munkapiac mindig egyensúlyban van, így a gazdaságpolitikai 
beavatkozások szükségtelenek. Ezzel szemben a keynesiánus modell alapfel-
vetései között szerepel az árrendszer tökéletlensége, a gazdasági szabályta-
lanságok tartóssága, valamint az állami szerepvállalás szükségessége. 

A Phillips görbe ROMER (2005) szerint tulajdonképpen nem a munka-
nélküliségi és a bérráta (közvetve: inflációs ráta) bárminemű kapcsolatának 
kifejezése, kimutatása, hiszen a két kategória között egyértelműen széttartó, 
trade off jellegű viszony tapasztalható, a görbe – Phillips számításai szerint – 
negatív hajlásszögű! A Phillips görbe lényegi sajátosságának éppen e két ka-
tegória közötti kapcsolat meghatározott iránya tekinthető. 

A gazdaság teljesítményére ható infláció és a munkanélküliség hatását 
elsőként számszerűsítve Okun törvénye mondta ki. Ez határozott kapcsolatot 
jelez a GDP és a munkanélküliségi ráta között. „A tényleges és a potenciális 
GDP közötti eltérés minden két-három százalékpontos változása egy száza-
lékponttal növeli az eltérést a munkanélküliség természetes (legkisebb fenn-
tartható) és tényleges rátája között. Maga a számszerű arány természetesen 
ebben az esetben is országonként, időszakonként különbözik, de a témával 
foglalkozó tanulmányok szinte mindegyike kettő és három között valószínű-
síti annak értékét.” MANKIW (1999) 
 
Munkanélküliség és infláció nemzetközi viszonylatban 

A következőkben a jelenlegi helyzetet ismertetendő, bemutatásra kerül 
néhány ország inflációs rátájának és munkanélküliségének alakulása és hatá-
sa. 

Nagy Britanniában a gazdasági válság hatására a vártnál nagyobb mér-
tékben emelkedett az infláció mértéke és a munkanélküliségi ráta is. Az inf-
láció 1992 óta nem látott mértéket öltött, az augusztusi 4,7%-ról 5,2%-ra 
emelkedett, amit a szakemberek elsősorban a gáz és áram drágulásának tud-
nak be. Nagy Britanniát nyolc éves munkanélküliségi csúcs sújtja, június és 
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augusztus között az állástalanok aránya fél százalékkal, 5,7%-ra nőtt, mely 
óriási ugrásra 17 éve (1991 óta) nem volt példa. (www.reuters.com 2008) 

Csehországban november hónapban csökkent az infláció és emelkedett a 
munkanélküliség. A cseh statisztikai hivatal szerint a novemberi infláció éves 
szinten az októberi 6,0%-ról 4,4%-ra esett vissza, míg a jegybank jóval na-
gyobb, 5,5%-os novemberi szintű inflációt várt. A munkanélküliségi ráta no-
vemberre 5,3%-ra nőtt az egy hónappal korábbi 5,2%-ról. (www.ecoline.hu 
2008) 

Németországban a reálbér megközelítőleg annyi, mint nyolc éve. 2000-
től napjainkig 14,7%-kal emelkedett a bruttó bér (ez a legkevesebb Európá-
ban), a fogyasztói árak pedig 14,2%-kal voltak magasabbak ugyanerre az 
időszakra vetítve. (www.vilaggazdasag.hu 2008) 

Az Európai Unió 2008 év derekán elérte az eurózóna 15 tagállamában 
az egységes valuta történetében rekordnak számító inflációs csúcsot, 4%-ot, 
ami éppen kétszerese az Európai Központi Bank által meghatározott 2%-os 
célértéknek. Az infláció növekedését elsősorban az olaj- és élelmiszerárak 
gyors emelkedése váltotta ki. Az inflációnál kedvezőbb értékeket mutatnak a 
munkanélküliségi adatok, miszerint az Európai Unióban a munkanélküliségi 
ráta átlagosan 6,8%, ilyen alacsony szintet utoljára 1993-ban mértek. A leg-
nagyobb mértékű munkanélküliség Spanyolországban (11,0%) és Szlovákiá-
ban (10,3%) volt, a legalacsonyabb pedig Dániában (2,3%) és Hollandiában 
(2,6%) volt mérhető. (www.eurostat.com 2008) 

A Nagy-Britanniában jelentkező tendencia ellentmond a Phillips-görbe 
által leírtaknak, hiszen elvileg alapesetben nem jellemző, hogy azonos irány-
ban mozdul el az inflációs ráta és a munkanélküliség. 
 
Munkanélküliek visszatérése a munkaerőpiacra 

Véleményem szerint a munkaerőpiacra való jutás elősegítése a nemzet-
gazdaság szempontjából nagyon fontos és felelősségteljes feladat, hiszen a 
munkaerőpiacról elmaradók támogatását az állami költségvetésnek kell fi-
nanszíroznia, s ez munkavállalók és a vállalkozások adóiból és járulékaiból 
folyik be. Ezzel ellentétben ha a munkaerőpiacra kerül az álláskereső, akkor 
az állami költségvetés bevételi oldalát növeli azáltal, hogy adót és járulékot 
fizet. 
 

A munkaerőpiaci támogatások SIPOSNÉ (2007) alapján a munkanélkü-
liség megelőzését, csökkentését, hátrányos következményeinek enyhítését és 
a foglalkoztatási feszültségek kezelését és megszűntetését szolgálják. A tá-
mogathatók köre széles, így például az álláskereső, a 25. életévét – felsőfokú 
végzettségű személy esetén 30 életévét – be nem töltött tanuló és hallgatói 
jogviszonya megszűnését követően, gyes, gyed támogatásban részesülő stb. 
A juttatás mértéke függ az adható segítség eszközétől és a milyenségétől, így 
az ajánlott képzés esetén a képzési költség 100%-a, az elfogadott képzések 
esetén 50-90%-a, míg munkaviszonyban állók képzése esetén 50-100%-a 
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adható támogatásként; ezeken kívül adható még például keresetpótló juttatás, 
álláskeresési támogatás stb. 

Kardinális probléma CSEHNÉ (2008) szerint az, hogy a munkanélküli-
ség főként a fiatal korosztályokat, a pályakezdőket hatványozottabban sújtja, 
mint a munkaképes korú népesség egészét, valamint rávilágít arra is, hogy a 
világ fejlett országaiban ez általános tendencia. 

Rosszak az elhelyezkedési esélyek KÖLLŐ (1992) szerint, ugyanis a 
munkanélküliségből kilépők száma alacsony, és magas azok aránya, akik a 
segély lejárta után kerülnek ki a rendszerből. A legalább két hónapig munka-
nélküliek aránya nagyon magas, 90% feletti, ez megdöbbentő immobilitásra 
utal és szinte példa nélküli más országokhoz képest. Magyarországon 1991-
ben a munkanélküliek munkába állási esélye 20-40-szer alacsonyabb volt, 
mint az Egyesült Államokban vagy Ausztráliában. 

Az Európai Szociális Alap, mint pénzügyi forrás és a hazai költségvetés 
eszközeinek felhasználásával BÁNYAINÉ (2007) szerint 2004. szeptemberé-
től vette kezdetét a Nemzeti Fejlesztési Terv keretein belül az a központi 
program, amelynek kedvezményezettjei a Munkaügyi Központok. A hazai és 
az Uniós felhasználható források megoszlása megközelítőleg 25-75%, tehát a 
2004-ben 4,5 Mrd Ft jelentős részéhez Európai Uniós forrásokból lehet hoz-
zájutni. A program célcsoportjai a pályakezdő fiatalok (30 év alatti álláskere-
sők), a tartósan munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult inaktívak, 30 
év feletti tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők. A célcso-
porton belül prioritást élveznek például a megváltozott munkaképességűek, 
az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezők, a szakképzetlenek (vagy 
átképzés nélkül elhelyezhetetlenek), gyermekét egyedül nevelő szülő, tartó-
san és visszatérően munkanélküli, gyesről visszatérők stb. 

Az Európai Unió jelentős összegekkel támogatja tagországait, hogy fel-
zárkózhassanak az általuk kitűzött „küszöbszámok” eléréséhez. Véleményem 
szerint hazánknak érdeke ezt teljes mértékben kihasználni, s a megfelelő cé-
lokra fordítani, hiszen a támogatási célpontok megvalósítása az egész ország, 
s ezáltal az Unió érdekeit is képviseli. 
 

A MÁV ZRt. által létrehozott MÁV Új Esély Alapítvány elemzése kap-
csán TÁNCSICS – TÓTH (2007) szakcikkében leírja, hogy céljuk a létszám-
csökkentés negatív hatásainak csökkentése. A létszámleépítésben érintett 
munkavállalók megélhetése viszonylag hosszú időn át biztosított a MÁV 
ZRt. által működtetett eszközrendszernek köszönhetően. Ezzel egyidőben az 
álláskeresési motivációjuk is csökken, ennek következtében csak 3-6 hónap 
elteltével hajlandóak segítséget elfogadni, így viszont egyre távolabb kerül-
nek a munka világától, s a visszatérési esélyük egyre csökken. Azonban az 
idő múlásával felélt anyagi forrás pótlása álláskeresésre kényszeríti őket. Ne-
hezíti az elhelyezkedést, hogy a legtöbben csak a vasúttársaságnál hasznosít-
ható, speciális ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek, vagyis a diverzi-
fikált szakmai tudás és végzettség hiánya nehezíti az elhelyezkedésüket. Ezen 
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kívül a munkaerőpiac által keresett képességek hiánya, például számítógépes 
ismeretek, idegen nyelv, is rontja az újbóli munkába állás esélyét. 
Tovább ront a helyzeten a motiválatlanság okozta aktivitási hiány, a munka-
hely elvesztését követő trauma, sértődöttség, alacsony önbecsülés, amely 
olyan lelki állapotokat eredményez, hogy szinte teljesen ellehetetleníti a segí-
tő szándékú közeledést. A motiváció hiányát sok álláskereső rossz egészségi 
állapotára való hivatkozással palástolja, bár az igazság az, hogy sajnálatos 
módon sok, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskereső valóban a 
rossz egészségi állapota miatt nem képes betölteni a végzettségének megfele-
lő, elsősorban fizikai jellegű munkaköröket. 
 

A szerzőpáros véleményem szerint nagyon aktuális, nem csak a MÁV-ra 
jellemző problémát járt körül. A munkától sokáig távol lévő álláskeresők 
napról napra nehezebben találnak vissza a munka világába, vagy nem is akar-
nak a legális piacon részt venni. A fekete munkaerőpiacon ugyan bizonytala-
nabb (vagy bizonyos szempontból mégsem) a munkája, de önállóbban dönt-
het arról, hogy megy-e dolgozni vagy sem. 
 
 MARTON (2006) a világon élő emberek foglalkoztatottságával és mun-
kanélküliségével foglalkozó tanulmányában azt írja, hogy a világon foglal-
koztatott 2,8 milliárd ember fele, 1,4 milliárd fő és családjaik kevesebb, mint 
napi 2 USD-ból kénytelenek élni. A munkanélküliek száma minden eddiginél 
magasabb és számuk növekszik, 1994-2004 között a munkanélküliségi ráta 
25%-kal nőtt. A világon 192 millió fő munkanélküli van és az ILO becslése 
szerint ebből 86 millió fő 15-24 év közötti fiatal. 

A munkanélküliek csoportjába való bekerülés okozója és a foglalkozta-
tásba való visszatérés megakadályozója WILLIAMS – HUBER (1986) sze-
rint az emberek érzelmi problémája. A népesség csaknem 10%-a szenved 
valamiféle érzelmi instabilitástól, így a munkahelyi problémától, az alkoho-
lizmustól és a drogoktól. Ilyen gondok lehetnek még például a feledékenység, 
az igazolatlan munkahelyi hiányzás, a pontatlanság, a felelőtlenség, az elvég-
zendő munka halogatása, az agresszió, a krónikus szabályáthágás, a változé-
kony személyiség, az alacsony hatékonyság, a túlzott kritika másokkal szem-
ben, bűncselekmény elkövetése stb. 
 

A szakirodalmak csokorba szedésével vált bizonyítottá, ami eddig is tu-
dott volt, hogy a munkanélküliség világméretű, globális probléma. A munka-
nélküliek visszatérésének segítése, valamint visszatérítése a munkaerőpiacra 
összetett feladat, a munkára szoktatás alapvetően határozza meg a társadalom 
fennmaradását. A megoldást a kormány, a munkaadók, a munkaügyi szerve-
zetek, az álláskeresők összefogásban, és a kitűzött célok összehangolásában 
látom a foglalkoztatáspolitikai eszközökön keresztül. 
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2.2.2. A foglalkoztatottság és a foglalkoztatáspolitika 

A foglalkoztatottak meghatározása könnyebb feladat, mint a munkanél-
külieké, hiszen a legális, nem eltitkolt jövedelemszerző tevékenység foglal-
koztatottságot feltételez. Az állástalan státusz mögött számos más jogállás 
előfordulhat, többek között olyan is, ami alapján a dolgozók táborába tartoz-
na. 
 
Foglalkoztatott fogalma 

A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta lakossági megkérdezésen ala-
puló adatgyűjtést, úgynevezett munkaerő-felmérést végez. Ennek célja, hogy 
a nemzetközi gyakorlattal összhangban (ILO) összehasonlítható információ-
kat nyújtson a munkaerőpiac helyzetéről, a munkanélküliek és a foglalkozta-
tottak számának alakulásáról. A munkaerő-felvétel negyedévente nyújt ada-
tokat a 15-74 éves népességről, minden hónapban 10 000 lakáscímet keres-
nek fel (ez negyedévente 30 000 háztartást jelent), ezekből készülnek a ne-
gyedéves átlag adatok. (KSH 2008) 

A KSH által alkalmazott fogalomrendszerben foglalkoztatott „az a 
személy, aki alkalmazottként, szövetkezet vagy társas vállalkozás tagjaként, 
egyéni vállalkozóként, segítő családtagként a megfigyelt héten legalább 1 
órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, illetve rendelkezett olyan mun-
kahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság stb. miatt) volt távol, 
illetve sorkatonai szolgálatot teljesített. A gyermekgondozási díjban (gyed), 
gyermekgondozási segélyben (gyes) részesülők a nemzetközi ajánlásnak 
megfelelően nem tekintendők foglalkoztatottnak (1998-tól), hacsak nem vé-
geztek a megfigyelt héten jövedelmet biztosító munkát.” (KSH 2008) 

Hasonlóképpen határozza meg TRUETT – TRUETT (1987a) a foglal-
koztatott fogalmát, melynek értelmében aki hetente legalább egy órát fizeté-
sért vagy egyéb jövedelemért dolgozik vagy egy családi vállalkozásban dol-
gozó. 

Az említett egyórás kritérium használatának okait TÓTHNÉ (2002) a 
következőkben látja: 

� biztosítja, hogy a foglalkoztatottság valamennyi típusát számba lehes-
sen venni, 
� a megtermelt össztermék és a felhasznált munka mennyisége közötti 
kapcsolat feltárható, valamint 
� a munkanélküliséget mint a munkával rendelkezés teljes hiányát így 
lehet definiálni. 

 
Foglalkoztatottság 

A neoklasszikus elméletek nagyon fontos következtetése, hogy ha a beál-
lított (beszabályozás) mechanizmus hatékonyan dolgozik, a teljes foglalkoz-
tatásnak egyensúlyban kell lenni az ökonómiában. (BRONFENBRENNER et 
al. 1987) 
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A neoklasszikus teória nem beszél arról, hogy folyamatosan teljes foglalkoz-
tatásnak kell lenni, de a hosszú távú tendenciában az egyensúly érdekében 
fenn kell állnia a teljes foglalkoztatottságnak. (TRUETT – TRUETT 1987b) 

A magasabb foglalkoztatásnak komoly ára van WONNACOTT – 
WONNACOTT (1982) alapján, hiszen a gazdaságban megemeli az árszínvo-
nalat, ezáltal a hitel kamatlábak is megnövekednek, s így a magánberuházá-
sok részben kiszorulnak. 

A munka világának változását LAKY (1999) szerint leglátványosabban a 
három nagy foglalkoztatási szektor – a mezőgazdaság, az építőipar és a szol-
gáltatások – arányváltozásai mutatják. Az egyes szektorokban a foglalkozta-
tottak aránya ma már a gazdasági fejlettség alapvető mérőszáma. Reménybeli 
foglalkoztatók a háztartások, hiszen széleskörűen beágyazódtak a társadalmi 
munkamegosztásba, s minél fejlettebb egy ország, ez annál nagyobb mérték-
ben megtörtént (megtörténik). 

A nemzetközi összehasonlításban HALMOS (2006) szakcikkében leírja, 
hogy a 2004. évi foglalkoztatottságot tekintve jelentős hazánk elmaradása az 
Európai Uniós országok többségéhez képest. A 15-64 évesek foglalkoztatott-
sági rátája 56,8% volt, ezen belül a nőké 50,7%, ami jelentősen elmarad a 
férfiak 63%-os arányától. Az EU 25 tagállami átlaga 64-65% volt. 
 

A vizsgált időszakban, 1996-2007 között (8. táblázat), alapvetően növe-
kedett a foglalkoztatottság, kivéve az Európai Unióhoz való csatlakozás évét 
és 2007-et, amikoris már a gazdasági válság előjelei éreztették hatásukat. 
 
8. táblázat. Foglalkoztatottság Magyarországon (15-74 éves népességen belül) 

Év 
Összesen 

(fő) 

Összesen változása 
(%) 

1996=100% 

Összesen változása 
(%) 

előző év = 100% 
1996 3 605 100 100,00 - 
1997 3 610 300 100,14 100,14 
1998 3 695 600 102,51 102,36 
1999 3 809 300 105,66 103,08 
2000 3 856 200 106,97 101,23 
2001 3 868 300 107,30 100,31 
2002 3 870 600 107,36 100,06 
2003 3 921 900 108,79 101,33 
2004 3 900 400 108,19 99,45 
2005 3 901 500 108,22 100,03 
2006 3 930 100 109,02 100,73 
2007 3 926 200 106,20 97,41 

(Forrás: saját számítás KSH 2008 alapján) 
 

„Fontos tényezőként kell megemlíteni a munkanélküliségi ráta mellett, a 
foglalkoztatási rátát is, hiszen ez mutatja meg valójában, hogy mekkora 
azoknak az aránya, akik munkájukkal eltartják a nem dolgozókat. Magyaror-
szág egyik legnagyobb elmaradása talán ezen a területen mutatkozik, hiszen a 
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foglalkoztatási ráta, mintegy 10%-kal alacsonyabb az Európai Unió országai-
nak átlagától, ami további nehézségeket generál a gazdaság működésében.” 
(MAGDA 2006) 
 
 Elgondolkodtató FORGÁCS (2006) szerint az, hogy miképp érheti el 
Magyarország az EU által kitűzött foglalkoztatási szintet. 2004-ben a 15-64 
éves népesség 61%-a volt jelen a munkaerőpiacon, s ebből a foglalkoztatott 
57%. Ezzel a gazdasági aktivitással az Európai Unió tagállamai között az 
utolsó helyet foglaltuk el. 
 
 1995-1999 között minden 1%-os többlet GDP növekedés a világban 
0,38%-kal növelte a foglalkoztatottságot, míg 1999-2003-ban ez csupán 0,3% 
volt. A Közel-Keleten és Afrikában ezen időszakban 0,5-0,9% közötti, Nyu-
gat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban körülbelül 0,6%-os 
foglalkoztatásnövekedést eredményezett 1% GDP növekedés. A gazdasági 
növekedés önmagában nem elegendő ahhoz, hogy szükséges számú munka-
hely jöjjön létre. (MARTON 2006) 
 
 A foglalkoztatáspolitika kialakításakor minden tagállamnak figyelembe 
kell vennie a kitűzött célokat és azok elérését szem előtt tartva szükséges e 
téren a tennivalókat meghatározni. (Official Journal of the European Union 
2003) Kiemelt feladat a teljes foglalkoztatás elérése, melynek az Európai 
Unióra vonatkozó célkitűzései a következők: 

� az összes foglalkoztatottra vonatkozóan 2005-re 67%-os, 2010-re 70%-
os foglalkoztatottság, 

� nők esetében 2005-re 57%-os, 2010-re 60%-os foglalkoztatottság és 
� az idősebb munkavállalók esetében 2010-re 50%-os foglalkoztatási rá-

tát kell elérni. 
Mindezek a célkitűzések Magyarország vonatkozásában a következőket je-
lenti: 

� 2005-re 59%-os foglalkoztatási rátát kellett volna elérni, 
� 2010-re pedig 63%-ra kell növelni a foglalkoztatási szintet, vagyis ez 

azt jelentik, hogy évenként 40 ezer fővel kellene bővíteni a foglalkoz-
tatottak létszámát. 

 
„A Lisszaboni Stratégia célja a gazdasági növekedés és foglalkoztatás 

növelése. A foglalkoztatási cél az, hogy elérje a 70%-os foglalkoztatottságot 
2010-re. … A gazdasági és foglalkoztatottság növekedést a kutatás-
fejlesztéssel is elő kívánják segíteni. A kutatásfejlesztésre fordított eszközök 
a közösségi és magán szférában együttvéve el kell érni az EU GDP 3%-át.” 
(PAKURÁR 2008) 
 

A foglalkoztatotti létszám növelése a foglalkoztatáspolitika legfőbb cél-
kitűzése, ezért kiemelten fontos részletesebben is foglalkozni vele. 
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Foglalkoztatáspolitika 
A foglalkoztatáspolitika egyidős a nyílt munkanélküliséggel, állandó vál-

tozásban van, folyamatosan alkalmazkodik a munkaerőpiac változásaihoz. 
Kérdés, hogy a mindenkori foglalkoztatáspolitika gyógyítja-e a munkanélkü-
liséget vagy pedig „csak” annak tünetmentesítésére szolgál. A foglalkoztatás-
politika két ága az aktív és a passzív eszközök, melyek ismertetésére sor ke-
rül ezen fejezetrészben. 
 

A foglalkoztatáspolitika két fő irányelve ANONIM (1998) szerint a kö-
vetkező: 
1. A foglalkoztatottsági színvonal, a legális munkahelyek számának növelését 

szolgáló fő célkitűzések. 
2. A munkanélküliség szintjének mérséklését, az állástalanok reintegrálását 

szolgáló célkitűzések. 
 

A foglalkoztatáspolitika eszközrendszerében BÁNFALVY (1997) meg-
különbözteti az aktív, illetve passzív eszközöket. Aktív eszközöknek nevezi 
azokat, amelyek a munkaerőpiac állapotának módosításával segítik a feszült-
ségek feloldását. Ezeken belül megkülönböztet preventív és követő eszközö-
ket. A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök kötelességszerűen vállaltak, 
alkalmazottak, és átmenetiek, mivel ezekkel a foglalkoztatáspolitika nem jut 
közelebb a munkaerőpiaci egyensúly megteremtéséhez. Az aktív eszközök 
túlsúlya fejlett gazdaságot jelez, míg ha a passzívak dominálnak, úgy a gaz-
daság kevésbé fejlett. 

Teljes mértékben osztom KÖLLŐ (2008) foglalkoztatáspolitikai eszkö-
zökről alkotott véleményét, miszerint „A foglalkoztatás alacsony szintje köz-
vetlenül és a magas adó- és nyugdíjterheken keresztül, közvetve is korlátozza 
a magyar gazdaság növekedését. És viszont: az újból és újból magasba szökő 
költségvetési deficit, valamint a nyugdíjalapokban felhalmozódó hiány magas 
adókat és járulékokat kényszerítenek ki, akadályozva a foglalkoztatás növe-
kedését.” 

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója 
SZABÓ (2008) szerint 2006-ban a Foglalkoztatási törvény felülvizsgálatára 
és átfogó módosítására volt szükség a támogatások és az álláskeresés szabá-
lyainak változása miatt, valamint a szervezeti változások miatt. A módosítás-
ra továbbá a közösségi joggal való további harmonizáció érdekében, a támo-
gatási rendszer áttekinthetősége miatt, a párhuzamos támogatások megszün-
tetéséért, valamint a foglalkoztatási támogatások eredményességének javítása 
céljából volt szükség. 

A foglalkoztatáspolitika legfőbb feladatának KUTAS – TÓTH (2007) a 
foglalkoztatottak számának növelését tartja. A legmesszebbmenőkig egyetér-
tek a szerzőkkel, akik számos kérdést vetnek fel, többek között azt is, hogy 
miért nem nő érezhetően a foglakoztatás akkor, amikor alacsony annak szint-
je, s viszonylag magas a gazdasági növekedés üteme. Kérdés továbbá, hogy 
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ha a munkaképes korosztály 8-10%-a még munkanélkülinek sem tekinti ma-
gát, akkor az ilyen munkaerőpiaci jelzőszámok mellett milyen jövedelmekből 
élnek meg az emberek. A szerzők kimondják, hogy 2001-ben az 57%-os fog-
lalkoztatási rátával szemben 62% volt a valóságos ráta, s a 2005-re vonatkozó 
munkaerő mérlegükben a foglalkoztatottsági rátát 63%-ot meghaladó értékre 
prognosztizálták. Az általuk újraszámolt foglalkoztatási ráta már megközelíti 
az EU átlagát, s ez lényegesen magasabb szint a gazdasági fejlettségünkhöz 
képest. Arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarország nagyobb gazda-
sági növekedésének nem a munkaerő adottságok kihasználatlansága az elsőd-
leges igazi korlátja, mint ahogyan a közvélemény tudni véli. 
 
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 

NAGY (1997) alapján „… aktív eszközökön azokat a támogatási, ellátási 
formákat értjük, amelyek aktívan hozzájárulnak a munkanélküli elhelyezke-
déséhez”. 

Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök közé tartozik KOLTAY (1994) 
szerint az elbocsátások szabályozása is. 

A 2008-ban hatályos aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök az 1991. évi 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény 
(rövidítve Flt.) (2008) alapján – felsorolás szintjén – a következők: 

� foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása, 
� vállalkozás indításának elősegítése, 
� bértámogatás, 
� munkaerőpiaci program keretében nyújtható bérköltség támogatása, 
� munkahelyteremtés támogatása, 
� munkaerőpiaci programok, 
� mobilitást elősegítő támogatások, 
� közhasznú munkavégzés támogatása, 
� munkáltatói képzés támogatása, 
� 45 év felettiek támogatása, 
� alkalmi munkavállalás támogatása, 
� munkahelymegőrzés támogatása, 
� csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését 

célzó támogatás, 
� munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásához adható támogatás, 
� megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támoga-

tása, 
� költségkompenzációs támogatás, valamint 
� egyéb jogszabályok alapján nyújtható foglalkoztatási támogatások. 

 
Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökben történt legnagyobb válto-

zást a bértámogatás bevezetése jelentette, amit azok a munkaadók vehetnek 
igénybe, akik az uniós feltételek szerint definiált hátrányos helyzetű szemé-
lyeket foglalkoztatják. Véleményem szerint ez a támogatás jó kezdeménye-
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zés, úgy ítélem meg, hogy az alapkoncepció helyes, de azzal nem értek egyet, 
hogy foglalkoztatottanként csak egy éves foglalkoztatási időtartamra adható 
és nem kötelező a továbbfoglalkoztatás. Ez a támogatással való visszaélést is 
előidézheti, de a legnagyobb kárt azzal okozza, hogy azt a kényszer képzetet 
váltja ki az ismételten munkanélkülivé vált emberből, hogy jóllehet töreke-
dett a minél pontosabb, precízebb, lelkiismeretesebb munkavégzésre, de még 
így sem tudott megfelelni a munkáltató elvárásainak. Ennek óriási a társada-
lom romboló szerepe, hiszen a depresszióssá váló emberek tömegét termelhe-
ti ki, akik közül sokan gyakran vagy az alkoholizmusba vagy az öngyilkos-
ságba menekülnek, elvágva ezzel önmagukat az újbóli munkavállalás lehető-
ségétől. A kifejtett ellentmondás kiküszöbölésére célszerűbbnek tartanám 
kisebb mértékű támogatást adni a hátrányos helyzetű személyeket foglalkoz-
tatóknak, de azt az adott személy nyugdíjba meneteléig biztosítani. 
A támogatási rendszerben kiemelt szerepe van a képzéseknek, átképzések-
nek, melyre a 2006-os reform is kedvezően hatott, hiszen képzésekben rész-
vettek keresetpótló juttatását felemelte a Munkaügyi Tárca. 
A munkahelymegőrzés támogatása de minimis támogatássá vált, így bizo-
nyos ágak kikerültek a támogathatóság köréből. 
A közhasznú foglalkoztatás támogatása is kiemelt szerephez jutott, ugyanis 
az állástalanok nagy része más módon nem tud elhelyezkedni. Véleményem 
szerint itt is érdekeltté kellene tenni a munkaadókat a továbbfoglalkoztatásra 
az előzőekben általam már leírt módon, hiszen ennek hiánya az, ami a gyenge 
pontját adhatja ennek a támogatási formának. 

Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközöket látom szükségesnek növelni, 
a megoldást javarészt az oktatás megújítása segíthetné elő. Szükségesnek 
tartom az alacsony iskolázottságú munkaerő felzárkóztatását, melyet részben 
a felnőttképzés keretében látok megvalósíthatónak. 
 
Passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök 

A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök kötelességszerűen vállalt és 
alkalmazott átmeneti eszközök, azonban ezek nem visznek közelebb a 
munkaerőpiaci egyensúly megteremtéséhez. Mindazonáltal nagyon fontosak, 
ugyanis a munkanélküliek megélhetéséről gondoskodni kell. 
 

A passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök az 1991. évi Flt. (2008) alap-
ján a következők: 

� álláskeresési járadék, 
� álláskeresési segély, valamint 
� költségtérítés. 

 
Az álláskeresési járadék nagysága (9. táblázat) megdöbbentően magas, 

2007-ben havonta 4,6 milliárd Ft, ez éves szinten csaknem 55 milliárd Ft, és 
ez még csak az álláskeresési járadék! Elkeserítő az a tény, hogy hat év alatt 
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több mint másfélszeresére nőtt azok száma, akik rendszeresen szociális se-
gélyben részesülnek. 
 
9. táblázat. Álláskeresési járadékban és rendszeres szociális segélyben része-
sült álláskeresők száma 

Álláskeresési (munkanélküli) járadékban részesült 
(fő) 

Év 
férfi nő összesen 

Átlagos állás-
keresési (mun-

kanélküli) 
járadék 

(Ft/fő/hó) 

Rendszeres 
szociális se-

gélyben része-
sült 
(fő) 

2001 69 605 56 298 125 903 27 454 85 927 
2002 57 856 51 154 109 010 31 860 109 989 
2003 58 287 54 030 112 317 35 454 114 090 
2004 62 685 56 849 119 534 37 771 129 029 
2005 48 956 49 076 98 032 41 675 133 193 
2006 47 294 44 256 91 550 43 670 119 936 
2007 49 397 46 310 95 707 47 714 140 186 
(Forrás: KSH 2008) 
 

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatás (10. táblá-
zat), csakúgy, mint a központi költségvetési kiadások, évről évre növekvő 
tendenciát mutatnak. A kettőt egymáshoz viszonyítva a szociális támogatások 
megközelítőleg 1,7-1,8%-át teszik ki a központ költségvetési kiadásoknak. 
 
10. táblázat. A központi költségvetés jövedelempótló és jövedelemkiegészítő 
szociális támogatása 

Év 

Jövedelempótló és jöve-
delemkiegészítő szociális 

támogatás 
(millió Ft) 

Központi költségvetés 
kiadása 

(millió Ft) 

Jövedelempótló és jöve-
delemkiegészítő szociális 

támogatás a központi 
költségvetés összes kiadá-

sának arányában 
(%) 

2005 141 143 7 444 403 1,90 
2006 147 621 8 971 578 1,65 
2007 151 682 8 986 136 1,69 
2008x 159 725 9 017 139 1,77 

x előirányzat 
(Forrás: saját számítás KSH 2008 alapján) 
 

A jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatást az állás-
keresési járadékkal (9. táblázat) összevetve látható, hogy 2007-ben 36%-át 
fizették ki e célra, a fennmaradó 64% pedig a passzív eszközökre, a segélyek-
re lett fordítva. Véleményem szerint arányában az aktív foglalkoztatáspoliti-
kai eszközök alkalmazására és dotálására kellene nagyobb pénzösszegeket 
szánni, hiszen valójában ezek azok, amelyek a leghatékonyabbak a munka-
nélküliség csökkentésében. A passzív oldal csupán átmeneti segítséget ad, 
véglegeset sohasem, sőt, még inkább nehezíti a munkaerőpiacra való jutást 
azáltal, hogy a segélyezetteknek viszontszolgáltatás nélkül pénzösszeget jut-
tat. A passzív eszközök alkalmazása feszültségkeltő, hiszen munka nélküli 
jövedelem kiáramlását jelenti. Ennek terheit az aktív szférának kell viselnie, 
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szembekerül egymással a megélhetés biztosítása mint társadalompolitikai 
feladat és az ellátás, ami a gazdaságot terheli anélkül, hogy tartós 
munkaerőpiaci foglalkoztatást biztosítana. 

2.3. DIPLOMÁSOK A MUNKAERŐPIACON 

A diplomás munkaerő kibocsájtás mennyiségének és a képzés szakirá-
nyának a munkaerőpiaci igényekhez történő igazítása meghatározó feladat, 
hiszen alapvetően a frissdiplomások munkanélküliségét előzi meg. A leendő 
munkaadók elsősorban a szakemberképzés alacsony színvonalát és a gyakor-
latorientáltság hiányát kifogásolják. Mint már 10 éve szakmai gyakorlat tan-
tárgyat vezető oktató tapasztaltam, azon munkaadók, akik a gyakorlatorien-
táltság hiányát kifogásolják, nem fogadják a hallgatókat, vagy ha igen, akkor 
sem engednek teljes körű betekintést a termelési adatokba és a beszámolókba. 
Kérdés az, hogy az oktatási reform ebből mennyit tud megoldani. 
 

A jövőbeni fejlődés sikerének záloga az, hogy mennyire lesznek össz-
hangban a fejlődés különböző irányvonalai és mennyire erősödnek meg az 
oktatáspolitika alapkövei. A főbb prioritások a következők: 

� A minőségfejlesztésnek az oktatás alappillérévé kell válnia. 
� Az oktatás keretein belül teremtődjön meg az esélyegyenlőség. 
� Az oktatás szerepe kiemelkedő a tudásalapú gazdaság szempontjából, 

és ezért a gazdasági fejlődés egyik legfontosabb előfeltétele. 
(www.okm.gov.hu 2006) 
 
 SCHRANZ (2007) szakcikkében felteszi a kérdést, hogy mennyit ér a 
diploma a munkaerőpiacon, vagyis érdemes-e diplomásnak lenni ma Ma-
gyarországon. Szerinte a feltett kérdésre válaszolva először a középszintű 
oktatás változását és struktúráját kell megvizsgálni. A közoktatásban korha-
táremelés történt, s ez kihatott a felsőoktatásra is, emelkedett a felvehető ke-
retszám is. Ezzel elkezdődött a felsőoktatás „tömegesedése”. Véleményem a 
szociológusokéval egyezően, hogy a felsőoktatás tömegessé válását lehet po-
zitívan is értelmezni, hiszen több a művelt ember az országban, azonban az 
érem másik oldala, hogy mivel könnyű a bekerülés a felsőoktatási intézmé-
nyekbe, azok érdeke viszont, hogy a hallgatókat a normatíva miatt megtart-
sák, ezért ez gyakran együtt jár az oktatás színvonalának csökkenésével. 
 
 A munkám során tapasztalom, hogy a tanulók növekvő létszámban törté-
nő továbbtanulásával azok képességei és készségei évről évre romlanak 
egyenes arányban a létszámnövekedéssel. Azonban úgy vélem, s tapasztal-
tam, hogy a középiskolában gyengébben teljesítő diák nem feltétlenül tanul 
rosszul a felsőoktatásban, különösen akkor, ha a továbbtanulás előtt még dol-
gozott is, vagyis tapasztalatot szerzett a munkaerőpiacon. Ez rávilágít arra, 
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hogy mennyire lényeges az élethosszig tartó tanulás és felmerül az az igény, 
hogy a tanult diszciplínák valóban alkalmazható tudássá váljanak. 
 
 A felsőoktatási expanzió következményeképpen MILE et al. (2007) sze-
rint a diplomás munkaerő aránya folyamatosan növekszik. Ezzel csökken a 
diplomások munkaerőpiacra való jutásának lépéselőnye. Ezt megerősíti, hogy 
az 1998-1999-ben végzett diplomások több mint fele szerzett másod diplomát 
2004-ig. A diplomás túltermelés másik lényeges jellemzője, hogy több jól 
képzett szakember kénytelen nem a képzettségének megfelelő munkát elvál-
lalni. Ez egy másik problémát is magával vonz, azt, hogy a szakmájában el-
helyezkedni nem tudó diplomás az alacsonyabb képzettséget igénylő munká-
kat betöltik, s ezáltal kiszorítják az kisebb képesítésű munkavállalókat a 
munkaerőpiacról. 

Egyetértek a szerző véleményével, de úgy látom, hogy sok esetben azért 
is marad ki a diplomás a munkaerőpiacról, mert magasabb bért igényel, mint 
amennyit a munkakör betöltéséhez megállapíthatnak. 
 
 BERDE (2006) tanulmányában igen jelentős mennyiségű nemzetközi és 
a hazai szakirodalmat áttekintve, mely a pályakezdő diplomások 
munkaerőpiaci helyzetével foglalkozik, az állítja, hogy ezen szakirodalmak 
alapvetően két irányzatot képviselnek. Az egyik szerint a nagymértékű felső-
oktatási létszámbővülés hasznos mind egyéni mind társadalmi szempontból 
és nem kell félni a diplomás túlképzéstől sem. A másik irányzat szerint a fel-
sőoktatásban való részvétel nagyban hozzájárul az egyén relatív helyzetének 
javításához, de a diplomás túlképzést reális veszélynek tekinti. Hazánkban a 
felsőoktatás nagymértékű bővülése nem egyedülálló jelenség, a fejlett piac-
gazdasággal rendelkező országokban részint már korábban lezajlott. 
 SELMECZY (2007) kutatásában a felsőoktatási intézményeket értékelte 
munkaadói szemmel, s a várakozásainak megfelelően a leginkább preferált 
karok nagy része a nagyobb presztízsű és elsősorban budapesti egyetemekhez 
tartozik, de több vidéki egyetemi kar végzőseit is szívesen látják a cégek ál-
lásinterjúikon. Az egyetemi mellett a főiskolai diploma is kedvelt, sőt, létezik 
olyan foglalkozás, ahol a főiskolai diploma előnyt élvez a cégek preferencia 
rangsorában. 
 Tanulmányában BORBÉLY (2006b) azt állítja, hogy 1998 és 2004 kö-
zött az érettségizettek aránya 60%-kal, a diplomásoké pedig 55%-kal nőtt. 
Vizsgálatai alapján kevesebb érettségizett van munka nélkül a piacon, mint 
alacsonyabb végzettségű. 

Mint a 11. táblázata mutatja, a 8 általánossal rendelkezők körében a dup-
lájára nőtt, szakmunkás iskolát és a középiskolát végzettek esetében csökkent 
vagy stagnált, addig a diplomások körében 1999-től csaknem két és félszere-
sére nőtt a pályakezdő munkanélküliek aránya. 
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11. táblázat. Regisztrált pályakezdő munkanélküliek száma iskolai végzettség 
szerint Magyarországon (fő) 

Év 

8 általá-
nos vagy 
alacso-
nyabb 

Szakmunkás, 
szakiskola 

Középiskola 
Főiskola, 
egyetem 

Összesen 
pálya-
kezdő 

Összesen 
pályakezdő 
változása 

1999=100% 
1999 7 568 9 241 11 547 1 571 29 927 100% 
2000 6 979 7 249 10 140 1 625 25 993 86,85 
2001 8 332 6 355 10 144 1 925 26 756 89,40 
2002 9 606 5 894 10 581 2 463 28 544 95,38 
2003 10 853 6 373 10 646 3 421 31 293 100,05 
2004 11 896 6 833 11 067 3 967 33 763 112,82 
2005 14 731 8 362 13 207 4 560 40 861 136,54 
2006 14 814 7 630 12 436 3 869 38 749 129,48 
2007 16 112 7 273 13 420 3 375 40 180 134,26 

(Forrás: FSZH 2008) 
 

Ez ellentmondani látszik annak, amit BORBÉLY (2006b) tanulmányá-
ban leír: „a diplomásokat sújtja legkevésbé a munkanélküliség”. Nem szabad 
elfeledkezni arról, hogy a táblázatban nem szerepel a végzettek száma, s a 
munkanélkülieket nem ennek arányában tekinti, hanem összességében. Már-
pedig a diplomát szerzők száma egyre nő, s törvényszerű, hogy ezzel együtt 
azoké is, akik közülük nem tudnak elhelyezkedni. Ezt támasztja alá MILE et 
al. (2007) megállapítása is: „a diplomások munkanélküliségi mutatói na-
gyobb mértékben növekednek, mint a nem diplomával nem rendelkező mun-
kaerőé”. 
 

A továbbiakban a szakképzés és a versenyképesség témakörök kerülnek 
kifejtésre, majd a felsőoktatás helyzetének rövid bemutatása statisztikai ada-
tokkal történő szemléltetése. 

2.3.1. Szakképzés 

A szakképzés lényegi pontja kell legyen az oktatási reformnak – nem 
csak a felsőfokú képzésben – hiszen a tudatos szakmaválasztás és a gyakor-
latorientált képzés fogja az alapját képezni a munkaerő minőségi és mennyi-
ségi munkájának. 
 

„A társadalmi-gazdasági fejlettség egyik legfontosabb meghatározója az 
iskolázottsági és szakképzettségi szint alakulása. A megváltozott és folyama-
tosan formálódó gazdasági környezet, a munkaerőpiac egyre kvalifikáltabb 
munkaerő iránti igénye mind sürgetőbb változást kíván meg az oktatáspoliti-
kától. Modernizálni kell az államnak a képzésekben való szerepvállalását. Az 
ismeretek folyamatos korszerűsítése, illetve növelése a tudásorientált társa-
dalmak hatékony mozgatórugói.” (KRAMARICS – SZEKERES 2007) 
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A jövőbeni szakma kiválasztása nagyon fontos feladata a munkaerőpiac 
leendő szereplőinek. A Világgazdaság című napilapban megjelent cikkből az 
derül ki, hogy „továbbra sem találkozik a kereslettel a „népszerűség””. 
(www.vg.hu 2006) A leendő diplomások körében legnépszerűbb a jogász, az 
igazgatásszervező és a gazdálkodási szak, állítja Roberts Éva, az Országos 
Felsőoktatási Felvételi Iroda tájékoztatási igazgatóhelyettese. 

A keresett szakmák 2010 után a következő területeken várhatóak 
(www.frissdiplomas.hu 2007): bio- és környezettechnika, biztonságtechnika 
és egészségügy. Az állami munkaügyi szervezet (ÁFSZ) évente 4,5-10 ezer 
vállalatot kérdez meg, közel 600 ezer munkavállaló foglalkoztatóját, hogy 
milyen alkalmazási lehetőségeket kínálnak majd a közeljövőben, ezen adatok 
alapján elkészítik a rövid távú munkaerőpiaci prognózist ahol a keresett, il-
letve a túltelített szakmákat ismertetik. 

Jelenleg a felsőfokú végzettségűek jelentős része az oktatásban, az 
egészségügyben, a szociális ellátásban, valamint a közigazgatásban dolgozik. 
Figyelemre méltó az ingatlanforgalomban és az üzleti szolgáltatások területén 
a munkaerőpiac foglalkoztatottsága, alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya 
az iparban és a mezőgazdaságban. (www.frissdiplomas.hu 2007) 
 Különleges felelősségnek tartja tanulmányában SZEDLACSEK (2008) 
azt, hogy a képzések minél átgondoltabb, minél céltudatosabb formában va-
lósuljanak meg. 
 MIHÁLY (2007a) cikkében Fóti Klárával, az MTA Világgazdasági Ku-
tatóintézetének tudományos munkatársával, beszélgetett, aki elmondta, hogy 
„ … a szakemberek minden esetben arra a következtetésre jutottak, hogy a 
fejlődés legfontosabb feltétele a képzés, azaz a tudástőke megszerzését-
átadását lehetővé tevő körülmények megfelelő alakítása…”. 

Uniós követelmény SZEKERESNÉ (2006) szakcikke szerint, hogy 
emelkedjen az oktatás színvonala és a tanulás mindenki számára elérhető le-
gyen. Fontos célkitűzés, hogy a munkavállalókban tudatosítsák, hogy a kép-
zés élethosszig tart. A középfokú szakképzés területén az OKJ-s képzések 
száma a felére csökkent. Hazánkban a szakmunkások felének nincsen elfo-
gadható szövegértése, ami a tovább- és átképzését nehezíti. 
 A munkaerőpiacon nem csak teljes munkaképességű, hanem megválto-
zott munkaképességű emberek is jelen vannak. PIROS (2008) kutatásában azt 
tűzi ki célul, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatá-
sát gazdaságilag elemezze, valamint azt is, hogy a külföldi tapasztalatokat a 
hazai munkaerőpiachoz adaptálja, és az átképzési és kompetencia alapú kép-
zés programjainak kidolgozza. 

Az oktatás minősége akkor megfelelő, ha a foglalkoztató cégek elégedet-
tek az új munkaerő ismereteivel. (MILE et al. 2007) 
 
 Véleményem szerint is nagyon fontos ma Magyarországon a megválto-
zott munkaképességű emberek foglalkoztatása, hiszen a foglalkoztatási ráta is 
növelhető a munkaerőpiacra való bevonásukkal, valamint a munkaerőpiacra 
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való beléptetésükkel nem segélyrendszert kell fenntartani számunkra, hanem 
a költségvetés bevételeit növelik az általuk befizetett adók és járulékok. 

2.3.2. Versenyképesség 

Vannak olyan képességek és készségek, melyek nélkül nem tud verseny-
képes maradni a munkavállaló a munkaerőpiacon. Ezen alapvető tényezők 
kerülnek kifejtésre a továbbiakban. Ezeket a primer kutatásomban is tanul-
mányozom, elemzem, értékelem, hiszen a munkaadók kiemelten fontosnak 
tartják, s mint ilyen, a munkanélküliség csökkentésében jelentős szerepet ját-
szó tényező, hangsúlyt kell kapjon a dolgozatban. 
 
 A verseny- és a folyamatos megújulásra való képesség FELSŐ – 
FARKAS (2007) szerint elsődleges forrása a képzés. Ennek színvonala, 
eredményessége és hatékonysága a gazdasági versenyképesség kulcseleme. 
Kiemelten fontosnak tartják a megalapozott informatikai ismereteket, a szak-
mai felkészítéseket és a nyelvi oktatást. 
 
 A szerzővel egyetértve a saját kutatásban is bemutatásra, értékelésre ke-
rülnek az általam kiválasztott ismeretek megkérdezettek általi fontossági sor-
rendje. Az elemzés során az eredmények kerülnek összevetésre a szakirodal-
mi ismeretekkel. 

A magánszféra munkaadói MÁTYÁSI et al. (2007) tanulmánya alapján 
nehezen teljesíthető elvárások elé állították a diplomás pályakezdőket, hiszen 
az oktatási rendszer jelenlegi keretei között az egyik legnehezebben teljesít-
hető elvárás a munkatapasztalás léte, melynek hiánya nagymértékben befo-
lyásolja az elhelyezkedési esélyeket. A friss diplomás fiataloknak az iskola 
elhagyásakor rendelkezniük kellene munkatapasztalattal ahhoz, hogy a vég-
zettségüknek és az elvárásaiknak megfelelő munkahelyet találjanak. 
 
 A szerzőkkel egyetértésben kutatásom és a munkám során is tapasztal-
tam a fenti jelenséget, miszerint a munkaerőpiacon óriási lépéselőnyt jelent a 
gyakorlati tapasztalat és tudás. A gazdálkodó szervezetekkel való együttmű-
ködés véleményem szerint nagyon lényeges, s ez mindenképpen az előrelépés 
helyes iránya, mely a felsőoktatási intézmény, a gazdálkodó szervezetek és 
természetesen a munkavállalók érdekeit is szolgálja. 
 
 MÁTYÁSI et al. (2007) által leírtakat erősíti meg SZEDLACSEK 
(2008) véleménye is, miszerint a vállalkozások részéről időnként összetett 
elvárások fogalmazódnak meg, így legtöbbször olyan szakembereket keres-
nek és alkalmaznak, akik a megfelelő iskolai végzettség mellett kellő gyakor-
lati tapasztalattal rendelkeznek. Sokszor alapkövetelményként fogalmazódik 
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meg – függetlenül attól, hogy kell-e a munkakör betöltéséhez – a legalább 
egy idegen nyelv ismerete és a számítástechnika felhasználói szintű ismerete. 

A pályakezdők elhelyezkedési esélyei magasabbak egy nagyobb vagy 
közepes méretű vállalkozásnál. A diplomások és a diplomás pályakezdők 
létszámának bővítése várhatóan gyakoribb lesz a nagyobb, több mint 250 főt 
alkalmazó cégek körében. A pályakezdők a következő tudásban maradnak el 
leginkább az elvárásoktól: 

� szakmai tapasztalat, 
� idegennyelv-tudás, valamint 
� önismeret. 

A munkába állóktól elvárják a munkáltatók, hogy ismerjék leendő munkahe-
lyüket, annak szervezetét, s hogy határozott elképzelésük legyen a leendő 
munkakörükről és a jövőben elvégzendő munkájukról. Továbbá gyakori elvá-
rás a csapatmunkára való hajlam, a jó kommunikációs és konfliktuskezelő 
képesség. (www.frissdiplomas.hu 2007) 
 
 A diplomások helyzete HADI (2006) szerint nem egyszerű, kiváltképpen 
ha bölcsész, szociológus, szociális munkás, kulturális antropológus stb. vég-
zettséggel bírnak. Ezen szakmákkal rendelkező pályaelhagyók leginkább az 
üzleti szférában tudnak állást találni, s általában adminisztratív jellegű pozí-
ciókat töltenek be. Mindezeken túlmenően kapcsolatok nélkül sem működik 
semmi, hiszen világjelenségként lehet említeni, hogy az állások 60%-a isme-
retség, 30%-a hirdetés útján és 10%-a pedig közvetítő cégek révén kerül be-
töltésre. 
 
 Az üzleti szférában egy gazdaság eredményességét BERDE – 
BILANICS (2008) szerint alapvetően olyan feladatok sikeres megoldása biz-
tosítja, mint például a vezető kapcsolatrendszere, a munkatársak jó megvá-
lasztása (pl.: csapatmunkára való hajlam), az alkalmazottak szaktudása és 
teljesítménye, a konfliktusok hatékony kezelése stb. 
 

A humán erőforrás menedzsment modelljét tanulmányozva (3. ábra) lát-
ható, hogy a munkavállalót úgy külső, mint belső hatások érik, amelyek kü-
lön-külön is több tényezőből tevődnek össze és a hatásuk kölcsönös. Továbbá 
az egyén képességei és motivációja alapvetően meghatározzák a munkaadók 
által elvárt munka végzésének minőségét és mennyiségét. 
 
 Egyetértek TÖRÖKNÉ (2006) véleményével, aki szerint a hátrányos 
helyzetű és alacsony iskolázottságú fiatalok munkába kerülésekor elhelyez-
kedési esélyeik rendkívül behatárolódnak, hiszen a legtöbb esetben nem ren-
delkeznek idegen nyelvi és informatikai ismeretekkel. 
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(Forrás: saját szerkesztés ENEMAN, H. G. – SCHWAB, D. P. – FOSSUM, J. A. – DYER, 
L. D. (1989): Personnel/Human resource management. IRWIN, Homewood, Illinois, USA 
32. p. alapján) 

3. ábra: A humán erőforrás menedzsment modellje 
 
 SELMECZY (2007) is kiemeli, hogy a munkáltatók a legfontosabb kész-
ségek és ismeretek közé sorolják a számítógépes ismereteket és az idegen-
nyelvtudást. Továbbá lényegesnek tartják a precíz és önálló munkavégzést, a 
csapatmunkához szükséges készségeket, a nagy munkabírást és a szakmai 
elméleti alapokat. 

A számítástechnikai ismeretek jelentőségét támasztja alá a számítógépes 
munka fontosságának kiemelésével ORBÁN et al. (2000) vizsgálata, mely-
nek eredményeként azt találta, hogy „a számítógépben rögzített idő- és telje-
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sítmény adatok elemzett értékei a célszerűen kialakított ösztönző rendszerrel 
valósággá, forinttá válhatnak, tehát az új információk értéket teremtenek a 
tulajdonos és a munkavállaló számára egyaránt. … Az értelmes munka – 
pontos feladat végrehajtás – a munkahelyet is biztosabbá teszi.” 
 

Általánosságban elmondható, hogy az előzőekben felsorolt elvárások kö-
zül a pályakezdők csupán egy-két készség tekintetében tudnak eleget tenni. 
Ezért primer kutatásomban a szakirodalom által kiemelt két ismeret fontossá-
gát vizsgálom, s ez alapján hipotézisemben azt feltételeztem, hogy a megkér-
dezettek szerinti rangsorban az idegennyelvtudás és a számítógépes ismeretek 
szerepelnek előkelő helyen. 
 

 MIHÁLY (2007b) Szilágyi Antallal, a SZTÁV ZRt. elnök vezérigazga-
tójával készült, a felnőttképzés szerepéről szóló riportjában az idegen nyelv 
ismeretének fontosságát emelte ki. Az elnök vezérigazgató szerint annak az 
állampolgárnak, akinek eddig nem volt nyelvvizsgája, de tárgyévben bemu-
tatja az azt igazoló dokumentumot, a nyelvtanulási költségeit adókedvez-
ményként kellene szerepeltetni. Anyagilag tenné az embereket érdekeltté, 
hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy csak igen kevesen vállalkoznak önállóan 
az idegen nyelvek tanulására. Ugyan ezen véleményen van VILLÁNYI 
(2008) is, aki szerint „nagyon fontos a humán erőforrás aktivizálása”, melyet 
többek között az oktatók által elvégzett intenzív nyelvtanfolyam támogatásá-
val lát megoldhatónak. 
 

 Miközben elfogadom Szilágyi Antal azon nézetét, hogy célszerű lenne 
adókedvezménnyel ösztönözni a nyelvtanulást, de szkeptikusan állok hozzá, 
hiszen a személyi jövedelemadó törvényben éppen a közelmúltban törölték el 
a felnőttképzéshez kapcsolódó adókedvezményt, jelenleg csupán a felsőokta-
tásban tanulók (vagy közeli hozzátartozóik) vehetnek igénybe az oktatáshoz 
kapcsolódó adókedvezményt. 
 Az emberi tényező felértékelődött. ZALAINÉ (2002) fontosnak tartja ezt 
a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. Szerinte a tudás, a tapasz-
talat, a szakismeret a tőke egyik formája. 
 BERDE – BERDE (2008) szerint a nagyüzemi gazdálkodásnál elegendő 
volt, ha egy szakember a gazdálkodás egy részfeladatához értett. A kisüze-
mek és magángazdaságok megjelenésével ez a helyzet megváltozott, egy me-
zőgazdasági szakembernek egy jól felkészült kereskedőnek, és egy kiterjedt 
kapcsolatokkal rendelkező vezetőnek kell lennie egy személyben. 
 

A versenyképesség fogalmát a közgazdaságtan minden területén alkal-
mazzák, más-más megfogalmazásban, de azonos tartalommal. Az Európai 
Unióban a foglalkoztatással kapcsolatos törekvések középpontjában a növe-
kedés, a versenyképesség és a munkahelyteremtés hármas követelményrend-
szere áll. Ezeken belül véleményem szerint a versenyképesség kapcsán egy 
szűkebb csoportról, a diplomásokról fontos szót ejteni. Egyik oldala az az 
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oktatási szegmens, melynek számos kihívással kell szembenéznie mind a 
gazdasági mind a munkaerőpiaci oldalról. 

2.3.3. A felsőoktatás helyzete 

A felsőoktatás sok változáson ment keresztül a megváltozott társadalmi, 
gazdasági környezet hatására. Ez kihatott az oktatókkal kapcsolatos minősíté-
si rendszerre és maguk az intézmények is átalakultak az integráció révén. 
Szélesebb lett a szak és szakirány kínálat, megváltozott a felvehető létszám-
keret kialakítása is. Mindezek ellenére demográfiai okok miatt csökkent a 
felvehető hallgatók száma, s ez a folyamat ma is folytatódik. 
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(Forrás: KSH 2008) 
4. ábra: A felsőoktatásban résztvevők létszámának alakulása, különös tekin-

tettel a nappali tagozatra 
 

A felsőoktatás hallgatói létszámának 2005/06-ig tartó rohamos növeke-
dése GALASI et al. (2006) szerint számos nagy jelentőségű szabályozási, 
finanszírozási, szervezetfejlesztési probléma újragondolását, és egyebek mel-
lett az oktatás kibocsátási szerkezetének és minőségének elemzését igényli. 
Ebben a folyamatban valósul meg az iskolai kibocsátás és a munkaerőpiaci 
kereslet szerkezetének egymáshoz igazodása. 
 

A nappali tagozaton a vizsgált időszakban folyamatosan nőtt a hallgatók 
létszáma, annak ellenére, hogy az egyéb tagozatosoké (levelező és táv) csök-
kent. Úgy, ahogy az agrárolló nyílik, változott az összes hallgatói létszámon 
belül a nappali tagozatosok aránya, azaz a létszámnövekedés mellett – az 
1990/01-es tanév nappali tagozatos tanulóinak száma a 17 év alatt csaknem 
megháromszorozódott – aránycsökkenés tapasztalható. 
 

 Az Európai Unió előirányzata, hogy 2010-re a tagállamaiban élő 22 éves 
fiatalok 85%-a szerezzen közép- és fél-felsőfokú végzettséget, hogy kevésbé 
védtelenül kerüljenek ki az egyre inkább tudásintenzív, vagyis egyre jelentő-
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sebb hozzáadott szellemi munkát igénylő munkaerőpiacra, ahol a fizikai 
munkavégzés aránya csökkenő tendenciát mutat. A makroszintű adatokból 
megállapítható, hogy Magyarországon jelenleg bármely diploma megszerzése 
biztosabb munkaerőpiaci elhelyezkedést eredményez, mintha valaki közép- 
vagy felsőfokú végzettséggel keresné helyét a munkaerőpiacon. 
(www.frissdiplomas.hu 2005) 
 A diplomások esélyei valóban nagyobbak az elhelyezkedés szempontjá-
ból, helyzetük kezd konszolidálódni, a piac kezdi beárazni, helyiértékén ke-
zelni a diplomát. Manapság már a munkaadó válogat, s nem fordítva, ami a 
nyolcvanas években volt tapasztalható a mesterségesen alacsonyan tartott 
felsőoktatási beiskolázási arányszámok miatt. Gond az, hogy a piaci igények 
változását csak fáziskéséssel észleli a felsőoktatás, s így mire a diplomás 
megszerzi az oklevelét, esetlegesen elavult szakma birtokában lesz. Ezért is 
nagyon fontos feladat a tudatos szakmaválasztás, a szakemberek segítségével 
meghozott pályaválasztási döntés. (www.frissdiplomas.hu 2007) 
 Az egyes felsőoktatási intézményekbe való jelentkezési arány manapság 
egyáltalán nem áll összhangban a várható munkaerőpiaci kereslettel, állítja 
TÓTH (2005). A túljelentkezés a művészeti, a közgazdasági és a jogi iskolák 
esetében a legnagyobb. Az informatikusok iránt komolyan visszaesett a ke-
reslet, de a pályaválasztók továbbra is szeretnének e szakokra bekerülni. A 
munkapiacon keresett mérnöki szakokat még mindig kevesebb arányban vá-
lasztják. 
 

A jelenleg tapasztalható tendenciákból arra a következtetésre jutottam, 
hogy az egyetemekre és főiskolákra jelentkezők nincsenek tisztában a mun-
kaerőpiac keresleti oldalával, vagyis azzal, hogy kik kapnak ma könnyen ál-
lást és mire érdemes szakosodni. Ennek a helyzetnek súlyos következményei 
lehetnek, feszültséget okozhat, hiszen a pályakezdők jelentős része maradhat 
állás nélkül. 
 

Osztom SELMECZY (2006) véleményét, miszerint a diplomás pálya-
kezdők munkanélküliségének emelkedését a gyenge minőségű képzést nyúj-
tó, alacsony felvételi ponthatárral csalogató felsőoktatási intézmények is nö-
velik. Mindemellett megemlítendő, hogy a pályakezdők munkahellyel kap-
csolatos túlzott elvárása is gyarapítja a diplomás munkanélküliek népes tábo-
rát. A magas színvonalú tudást képviselő, elismert diplomák iránt azonban 
nem csökkent a kereslet. 
 Jóllehet egyetértek a szakemberek véleményével, miszerint a tömeges 
felsőoktatás megjelenésével a diploma leértékelődött, azzal azonban már nem 
tudok azonosulni, hogy a középfokú végzettséget igénylő állásokhoz is egye-
temi diplomát kérnek a munkaadók. Úgy ítélem meg, hogy Magyarországon 
szemléletváltásra van szükség. Tudatosítani szükséges a diákokkal, hogy 
szakmaválasztásuk során ne csak a saját érdeklődési körüket tartsák szem 
előtt, hanem a munkaerőpiaci prognózisokat is vegyék figyelembe. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A kutatás tudományos eredményeinek megfelelő adatok gyűjtése és ösz-
szegzése sok időt és munkát igényelt – komoly kutatói feladat. Ehhez szük-
séges a helyesen megválasztott és jól behatárolt kutatási minta, valamint az 
összegzett adatok feldolgozásához kellően megválasztott módszer, melyek a 
következőkben részletesen is ismertetésre kerülnek. 

3.1. A FELMÉRÉS FÖLDRAJZI ÉS GAZDASÁGI BEHATÁROLÁSA 

A vizsgálat alá vont megyék – Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves – és a 
főváros általános bemutatása alapvetően fontos része a dolgozatnak, hiszen 
az ennek keretében ismertetett földrajzi és gazdasági ismérvek alapvetően 
meghatározzák a foglalkoztatottsági lehetőségeket. A természeti adottságok 
befolyásolják a gazdasági helyzetet, ezáltal a munkalehetőségek spektrumát is. 

3.1.1. Budapest bemutatása 

 
 

 
Általános bemutatás 

Budapest, mint hazánk fővárosa, az ország politikai, művelődési, ipari, 
kereskedelmi és közlekedési központja, valamint nevezetes gyógyfürdőváros. 
Az Európai Unió kilencedik legnépesebb városa. A Duna két partján, az 
Alföld és a dombvidékek találkozásánál fekszik. Természetföldrajzi adottsá-
gainak köszönhetően a világ egyik legszebb fekvésű fővárosának tartják. 

A legmagasabb nyilvántartott népesség 2 114 ezer lakos volt (1989). Az 
1990-es évek eleje óta viszont a népesség száma rohamosan csökkent (1990-
2005 között 400 ezer fővel). Ennek okai részben demográfiai (elöregedés), 
részben pedig a budapesti agglomeráció településeire való kiköltözés. 

A főváros területe 525 km². Pest megye öleli körül, melynek 81 települé-
se Budapest agglomerációjához tartozik. 

Magyarország közlekedésében központi szerepet játszik, mivel Buda-
pestre futnak be a sugárirányú autópályák és nemzetközi jelentőségű vasút-
vonalak. Területét az észak-déli irányú Duna két alapvetően eltérő részre 
osztja. A folyó jobb partján, a nyugati oldalon a Budai-hegység helyezkedik 
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el. A bal parton pedig, a város keleti oldalán a Pesti-síkság húzódik, amelyet 
északkeletről a Gödöllői-dombság lankái öveznek. 

Buda alapvetően lakó- és pihenőövezet, északi és déli részén gazdasági 
övezetekkel, míg Pest igazgatási, kereskedelmi és ipari központ, nagy lakóte-
rületekkel és szórakoztató létesítményekkel. 
 
Gazdasági bemutatás 

Budapest nagyvárossá fejlődésében az iparnak kiemelkedő szerepe volt, 
azonban az 1960-as évektől megkezdődött a főváros ipari túlsúlyának fokoza-
tos visszaesése. Ez a tendencia az 1990-es évek elejétől egyre erősödött. A 
budapesti ipar ebben az időben látványos méretű szervezeti átalakuláson 
ment keresztül: sorra szűntek meg, vagy váltak szét kisebb egységekre nagy 
múltú, sok esetben világhírű cégek (Ganz MÁVAG Mozdony és Gépgyár, 
Magyar Hajó- és Darugyár, Láng Gépgyár, Csepel Művek stb.) 

Budapest iparában szinte valamennyi ágazat képviselteti magát. Főbb 
termékei a híradás- és számítástechnikai eszközök, az elektromos gépek, az 
izzólámpák, a fénycsövek (Tungsram), valamint a vasúti járművek (Ganz). 

A fővárosban jelenleg alacsony az ipari vállalkozások aránya, mely fo-
lyamatosan kitelepült az agglomerációba. A nagyiparban a fővárosiak 8,2%-a 
dolgozik. Minden 100 hazánkban működő külföldi érdekeltségű cégből 54-
nek Budapesten van a székhelye. Innen irányítják az ország egész területén 
végzett tevékenységüket. Ilyen például a Magyar Telekom, a General Elec-
tric, a CIB Bank, a K&H Bank, a Budapest Bank, a Generali Providencia és 
az ING biztosítók. Budapesten nyitott regionális központot továbbá a Volvo, 
a Saab, a Ford és a Daewoo is. A General Electric Budapestről irányítja az 
európai, a közel-keleti és az afrikai régiókban történő tevékenységét. 

A főváros a tercier ág országos központja. Itt bonyolódik a nemzetközi 
pénzforgalom 90%-a, az ingatlanközvetítés, a reklámtevékenység, a gazdasá-
gi tanácsadás 60%-a. 

A szolgáltatási ágazatban kiemelkedő jelentőségű a vendéglátóipar. Több 
mint ezer étterem, kávéház és szórakozóhely várja a vendégeket, ahol a 
magyar konyha és a nemzetközi gasztronómia fogásai mellé a legjobb ma-
gyar borok kerülnek az asztalra. 

 
A gazdasági mutatókat vizsgálva (12. táblázat) látható, hogy a legtöbb 

növekvő tendenciát mutat. Kivéve a munkanélküliség alakulását és a munka-
nélküliségi rátát, amelyek 2003. évre jelentősen visszaestek. Ez a visszaesés 
csakúgy kedvező trendnek minősíthető, mint a GDP, a nettó kereset, az ipari 
termelés, kiskereskedelmi üzletek számának növekedése. A munkanélküliség 
mutatói 2007-re ismét megemelkedtek, csaknem elérték a 2000. év értékeit. 
Hasonlóképpen kedvezőtlen, hogy a nettó kereset 2006-ra csökkent, mely 
többek között összefüggésbe hozható a gazdálkodó szervezetek számának 
2004. év utáni csökkenésével. 
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12. táblázat. Budapest konjunktúra jelzőszámai 
Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GDP* MdFt 4 680,5 5 256,6 6 116,1 6 491,4 7 115,0 7 908,8 8 874,2 .. 
1 főre jutó GDP* 
eFt 2 637 3 005 3 536 3 791 4 182 4 658 5 229 .. 
Nettó kereset Ft 72 064 82 674 100 402 113 786 116 195 129 047 125 111 .. 
Munkanélküliek 
száma fő 41 300 32 400 28 800 28 400 35 500 37 700 37 800 38 400 
Munkanélküliségi 
ráta % 5,2 4,2 3,7 3,7 4,4 4,7 4,8 4,9 
Ipari termelés 
értéke MdFt .. 1 936,9 2 046,9 2 215,7 2 390,5 2 454,4 2 721,7 2 934,4 
Regisztrált gaz-
dasági szervezet 
db 359 897 363 748 365 466 368 483 374 214 374 020 369 905 375 655 
Épített lakások 
száma db 3 113 4 434 6 473 6 313 10 152 12 303 8 239 9 654 
Kiskereskedelmi 
üzletek száma db 28 413 29 422 30 301 31 452 31 962 32 414 32 630 32 449 

(Forrás: KSH 2008) 
 

Az épített lakások számát tekintve hullámzó tendencia érvényesült a be-
mutatott időszakban, igen jelentős volt a 2003. évi visszaesést követően a 
2005-re történő kétszeres lakásszám növekedés, melyet újabb visszaesés, 
majd némi növekedés követett. Ez a 2005. évi kiugró lakásszám növekedés a 
személyi jövedelemadó törvény által lehetővé tett ösztönző adókedvezmény-
nek tudható be. Az új lakások tárgyévben befizetett törlesztőrészlete 40%-
ának adókedvezményként történő leírását tette lehetővé. A 2006. évi vissza-
esés az addig érvényes kedvező jogi szabályozás megszűntetését tükrözi. 

3.1.2. Borsod-Abaúj-Zemplén megye bemutatása 

  
 

Általános bemutatás 
A 7 248 km2 kiterjedésű, az ország területének 7,8%-át kitevő Borsod-

Abaúj-Zemplén megye Magyarország második legnagyobb megyéje, mely 15 
kistérségre oszlik: Abaúj-Hegyközi, Bodrogközi, Edelényi, Encsi, Kazinc-
barcikai, Mezőcsáti, Mezőkövesdi, Miskolci, Ózdi, Sárospataki, Sátoraljaúj-
helyi, Szerencsi, Szikszói, Tiszaújvárosi és Tokaji kistérség. 
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A mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyén földrajzilag két nagytáj, az Észa-
ki-középhegység és az Alföld osztozik. A megye területének több mint 2/3 
részét a középhegységek és a dombságok alkotják, amelyek az Északi-
Kárpátok belső medencepereme felől, elsősorban az őket felszabdaló folyó- 
és patakvölgyeken át sajátos lejtőt képeznek a sík vidék felé, földrajzi és kul-
turális értelemben egyaránt. 

A nagytájak közötti folyamatos kapcsolat éppen úgy természetes része az 
itt élő népcsoportok műveltségének, mint a domb- és hegyvidék adottságai-
hoz való alkalmazkodás, a mezőgazdálkodást kiegészítő sokféle kézműves 
foglalkozás. 

Nyugaton a Bükk vonulata képezi a megye legmagasabb részét, egyben a 
legfelső térszint is, ameddig az ember termelőtevékenysége behatolt. Északon 
és északkeleten az Upponyi-hegységen, az Ózdi-dombságon és a Bükklába 
dombvidékén húzódik le a Sajó völgyébe, délen és délkeleten pedig a 
Bükkalja dombságán szelídül a sík vidék irányába. A megye északnyugati 
sarkában az Aggteleki-karszt, dél felé a Borsodi dombságon keresztül húzó-
dik a Sajóig, keletre azonban már szűkebb, terméketlenebb völgybe szorul a 
táj a Bódva folyó völgyében. A Bódva és a Hernád völgyei a patakokkal ta-
golt Cserehát dombságát fogják közre. 

A megye fő turisztikai vonzerejét többek között a látványos természeti 
értékek (különösen az Aggteleki Nemzeti Park a híres cseppkőbarlanggal és 
Lillafüred), valamint a romantikus középkori várak és várromok jelentik 
(boldogkői vár, diósgyőri vár, füzéri vár, sárospataki vár, szerencsi vár). A me-
gye nevezetességei a tokaji aszú, a gönci barackpálinka és a matyó hímzés. 
 
Gazdasági bemutatás 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye hazánk egyik legiparosodottabb, átalaku-
ló mezőgazdasággal, s bővülő tercier szektorral rendelkező térsége. 

A megye gazdaságföldrajzi helyzete kedvező. A hegyek és az alföldi sík-
ság találkozásánál, a kanyargó folyóvölgyek mentén már korán várak valósá-
gos láncolata jött létre, s ez lehetőséget teremtett különböző termékek cseré-
jére, a biztonságos közlekedés és a vásározó helyek kialakulására. 

Az itt lévő ipari kultúra több mint fél évezredes múltra tekint vissza, hi-
szen a XV. századtól jelentős fa-, üveg- majd papírgyártás folyik. A bőséggel 
rendelkezésre álló természeti kincsek felhasználására az 1700-as évektől ma-
nufakturális jellegű ipari üzemek működtek. Sokfelé hódít a tokaji hegység 
bora, a vízimalmok, a gabona-, gyapjú-, bőrfeldolgozás révén ez a vidék az 
ország egyik legfontosabb elosztó-, kereskedelmi- és agrárközpontja volt. Az 
1800-as években a kapitalista fejlődés előrehaladtával kiépült a nagyipar (el-
sősorban vas-, szénbányászat és a kohászat, majd a gépipar), amely a térséget 
a történelmi Magyarország egyik legjelentősebb ipari körzetévé tette. 

A vaskohászat mellett a Sajó-völgyben és mellékágaiban folyamatosan 
megtelepedtek a különböző iparágak (fa-, tégla-, cement-, kerámia-, élelmi-
szeripar-, dohányfeldolgozás, bútorgyártás stb.). A XIX. században lefektetett 
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vasúthálózat (a budapesti, a gömöri vasútvonal megépítése) közvetlen össze-
köttetést biztosított a nagyvilággal, s a kor színvonalán elősegítette a külső-
belső integrálódást. 

A megye legnagyobb nyereségű cégei a 2006-os adózott eredmény sze-
rint (zárójelben az országos toplistán elfoglalt helyezés) a következők: 
1. Tiszai Vegyi Kombinát Zrt. (23.) 
2. BorsodChem Nyrt. (27.) 
3. Jabil Circuit Magyarország Kft. (32.) 
Borsod-Abaúj-Zemplén az ország egyik legfontosabb iparvidéke. A 
nehézipar Miskolc, Ózd, Tiszaújváros és Kazincbarcika városokban volt je-
lentős, napjainkban azonban válságban van. 

A megye gazdaságában jelentős szerepe van a mezőgazdaságnak, ezen 
belül kiemelten a Tokaj-Hegyaljai Borvidéknek. A megye területének 40%-a 
szántóföld. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye népességét tekintve az ország második 
legnépesebb megyéje. Lakosainak száma 2006. január 1-jén 726 ezer fő volt, 
ebből Miskolc városban 234 ezer fő, a további 24 városban 174 ezer fő élt. 

A termelő ágazatokban eltérően alakult a létszám. Növekedés történt az 
iparban (2,2%) a bányászatban (15,1%), csökkent az alkalmazásban állók 
száma a mezőgazdaságban (8,4%), a közműellátás területén (4,8%.). Az épí-
tőiparban dolgozók létszáma 14%-kal bővült. Szolgáltatási ágak közül nőtt a 
foglalkoztatottak száma, a pénzügyi közvetítés, kereskedelem, javítás terüle-
tén, csökkenés tapasztalható többek között a gazdasági, a szálláshely szolgál-
tatásban, a vendéglátásban, szállítmányozás, a raktározás, posta, távközlés 
területén. 
 
13. táblázat. Borsod-Abaúj-Zemplén megye konjunktúra jelzőszámai 
Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

GDP* MdFt 641,6 713,9 786,9 876,3 1 008,0 1 092,6 1 128,7 .. 
1 főre jutó GDP* 
eFt 851 950 1 054 1 182 1 371 1 499 1 563 .. 
Nettó kereset Ft 48 265 56 096 67 748 79 590 82 621 93 105 93 349 .. 
Munkanélküliek 
száma fő 30 500 24 000 27 700 30 100 29 300 31 700 32 100 37 500 
Munkanélküliségi 
ráta % 11,6 9,3 10,5 11,2 10,9 12,0 12,0 13,8 
Ipari termelés 
értéke MdFt .. 710,8 715,1 773,4 982,6 1 234,0 1 575,8 1 562,8 
Regisztrált gaz-
dasági szervezet 
db 55 021 56 443 58 594 60 324 61 737 62 405 60 650 62 247 
Épített lakások 
száma db 940 1 056 826 1 251 1 240 1 306 1 171 1 345 
Kiskereskedelmi 
üzletek száma db 9 548 9 726 9 897 10 072 10 126 9 860 9 495 9 453 

(Forrás: KSH 2008) 
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A Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági mutatóit vizsgálva (13. táb-
lázat) látható, hogy egy-két visszaeséstől eltekintve mindegyik növekvő ten-
denciájú. A munkanélküliség jelzőszámai 2001-re jelentősen visszaestek. 
Ugyanezen visszaesés Heves megyében 2002-re, Budapesten pedig 2003-ra 
tevődött. A kiskereskedelmi üzletek száma 2004-ben érte el a csúcsot, s ettől 
kezdődően csökkenő tendenciát mutatott. Kedvezőnek minősíthető a GDP és 
a nettó kereset folyamatos növekedése. Az ipari termelés növekedése 2007-re 
megállt. 

Az épített lakások számát tekintve ezen megyében is hullámzó a tenden-
cia, bár csupán két évben jelentkezett visszaesés, 2002-ben és 2006-ban. Míg 
Budapesten 2003-ban jelentkezett ez a visszaesés, addig a megyében már 
50%-kal nőtt az épített lakások száma. 

3.1.3. Heves megye bemutatása 

  
 
Általános bemutatás 

A megye az észak-magyarországi régióhoz tartozik, felszínét fennsíkok-
kal tarkított hegyvidék, dombság és síkság teszi változatossá. Heves megye 
természeti szépségekben, ásványkincsekben gazdag, valamint bortermelésé-
ről világszerte ismert. Csodálatos kirándulóhelyek, szőlőhegyek, borpincék és 
történelmi műemlékek sora várja a látogatókat. 

A megye viszonylag kis területén – 3 630 km2 –, mely az ország 4%-a, 
325 ezren élnek. A települések száma 118, ebből a városoké hét. A megye-
székhely a 60 ezer lakosú Eger. 

Heves megye jelentős idegenforgalmi terület, része a Mátra-Bükk ki-
emelt üdülő-körzetnek. Itt találhatóak az ország magasabb hegységei: a Mát-
ra, hazánk legmagasabb hegycsúcsával, a Kékessel és a Bükki Nemzeti Park 
egyharmadával. Az enyhén dombos térség és a déli sík vidék a mezőgazdasá-
gi tevékenységnek kedvez. A tájvédelmi körzetek és a természetvédelmi terüle-
tek flórája és faunája változatos, ritka fajokban gazdag. 

Heves megye 6 kistérségre oszlik: Egri, Füzesabonyi, Gyöngyösi, Hat-
vani, Hevesi és Pétervásárai kistérség. A városok földrajzi fekvése kedvező, 
Eger a Bükk, Gyöngyös a Mátra déli lejtőinél, Hatvan és Füzesabony vasúti, 
közúti főútvonalak metszéspontjában épült, Heves alföldi jellegű, Pétervására 
az aprófalvas térség központja, Lőrinci pedig a legfiatalabb város. 
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A termőterület felhasználása az országos átlagtól eltérő, a szántó és a 
gyep kisebb, a szőlő és az erdőterület aránya nagyobb. Az egri és a mátraaljai 
történelmi borvidék szőlőfajtái közül közkedvelt többek között a Tramini, a 
Muskotály, híresebb vörösbor az Egri Bikavér és a Medoc Noir. 

Idegenforgalmi szempontból kiemelkedő jelentőségűek a gyógy- és ter-
málvizek, főként Eger, Parád és Bükkszék térségében. 

Heves megyében megközelítően 325 ezer fő él. A népsűrűség közel azo-
nos a vidéki átlaggal, a városlakók részesedése 45%. A megye népességének 
zöme magyar anyanyelvű és nemzetiségű, a külföldi állampolgárok száma 3 
ezer főnél kevesebb. 1979. óta folyamatosan csökken a lakosság létszáma, a 
csökkenés mértéke a férfiak körében nagyobb, ezáltal a nemek szerinti össze-
tétel a nők javára tolódik el. 
 
Gazdasági bemutatás 

A kelet-európai piacok elvesztése, a gazdaság ágazati és tulajdoni szer-
kezetének átalakulása a munkahelyek tömeges megszűnését okozta. A re-
gisztrált munkanélküliség mértéke az 1993. évi csúcsot követően csökkent. 
Az északi régió másik két megyéjéhez hasonlóan Heves megye is a magas 
munkanélküliséggel sújtott területek közé tartozik. A munkanélküliségi ráta 
11,0%, mely az országos átlaghoz képest (7,1%) kiemelkedő. (KSH 2008) 

Az ipar elsősorban a Zagyva völgyében (Hatvan), a Mátra előterében 
(Gyöngyös), valamint Egerben és vonzáskörzetében koncentrálódik. Kevéssé 
iparosodott, fejlesztendő terület északon Pétervására és környéke, délen He-
ves és térsége. 

A hagyományos ágazatok mellett jelentős a villamosenergia-ellátás, a 
fémfeldolgozási termékek, valamint a gépek, gépi berendezések gyártása. A 
könnyűipart a ruha- és a bútoripar reprezentálja. Az ipari cégek értékesítésé-
nek egyötöde export, ez majdnem teljesen a feldolgozóiparból származik. 

A megyében jók a feltételei a gépjármű-alkatrész és részegység-
gyártásnak, valamint az élelmiszer-feldolgozás hűtés és tárolás kapacitásai-
nak bővítéséhez. A kis- és a közepes vállalkozások mellett nagyszámú egyéni 
vállalkozó tevékenykedik Heves megyében. 
 

Heves megye gazdasági mutatóit elemezve (14. táblázat) általánosságban 
elmondható, hogy a legtöbb vizsgált jelzőszám növekvő tendenciát mutatott. 
Ez alól kivételt képeznek a munkanélküliek száma és a munkanélküliségi 
ráta, melyek 2002-ig jelentősen csökkentek (összehasonlításképpen Budapest 
tekintetében ez is a 2002-2003-as időszakra esett). 2003-ban kiugró növeke-
dés volt tapasztalható, majd a következő évi kismértékű visszaesést követően 
folyamatos emelkedés történt. A munkanélküliek számát tekintve 2007. év 
végére megduplázódott a legalacsonyabb létszámot mutató 2002. évhez ké-
pest. A munkanélküliségi ráta tendenciája ugyanezt a képet mutatja. 
Nőtt a kiskereskedelmi üzletek száma, 2005-től kezdődően kismértékű csök-
kenést mutatott. Hasonlóképpen alakultak a nettó kereset adatai is. Eme me-
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gye tekintetében is kedvezőnek mondható a GDP és az egy főre jutó GDP 
növekedése. 
 
14. táblázat. Heves megye konjunktúra jelzőszámai 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
GDP*, MdFt 310,1 364,2 407,4 453,4 492,4 491,6 520,5 .. 
1 főre jutó GDP*, 
eFt 946 1 113 1 250 1 398 1 523 1 528 1 626 .. 
Nettó kereset, Ft 49 974 57 733 69 535 80 290 84 796 94 758 93 738 .. 
Munkanélküliek 
száma, fő 9 700 8 500 7 000 10 100 9 200 10 300 11 300 14 000 
Munkanélküliségi 
ráta, % 7,6 6,7 5,7 7,8 7,3 8,3 9,1 11,0 
Ipari termelés 
értéke, MdFt 238,0 365,1 335,3 349,2 418,7 448,7 581,7 657,1 
Regisztrált gaz-
dasági szervezet, 
db 28 020 29 334 30 473 31 675 32 448 32 648 32 111 33 669 
Épített lakások 
száma, db 495 729 694 892 777 1 062 693 582 
Kiskereskedelmi 
üzletek száma, db 4 956 5 009 5 079 5 100 5 154 5 171 5 142 5 103 
(Forrás: KSH 2008) 
 

Az ipari termelés a kezdeti növekedést követően 2002. évre visszaesett, 
majd folyamatosan emelkedett, s 2007-ben háromszorosa volt a vizsgált idő-
szak elejéhez képest. 

Az épített lakások számának alakulása hullámzó tendenciát mutat, a 
2005-ös csúcs Budapesthez hasonlóan itt is megmutatkozik, majd az azt kö-
vető visszaesés is. A vizsgált időszak végére Heves megyében csaknem felére 
esett vissza azok száma, akik új lakás építésébe tudtak és mertek fogni. 

3.2. A kutató munka 

A Bevezetés fejezetben szereplő célkitűzések teljesítésének érdekében 
önálló kutatás elvégezése valósult meg. Mindemellett – ezt alátámasztva és 
az eredményeket megerősítve – szekunder kutatás is történt a Központi Sta-
tisztikai Hivatal idősoros országos és területi adataira támaszkodva. 

A módszertan helyes megválasztása alapvetően meghatározza a kutatás 
sikerességét. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy az ered-
mények kiértékelése a legmegfelelőbb statisztikai módszerek alkalmazásával 
történjen. 
 A primer és a szekunder kutatómunka a szakirodalom által javasolt kuta-
tási módszerek figyelembe vételével, alkalmazásával történt. Reflektált fi-
gyelmet kaptak azon elméletek, amelyek tökéletesen illeszkedtek a kutató-
munkához és sikeres alkalmazásuk valószínűsíthető volt. 
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3.2.1. A kutatás módszertana 

A kutatás folyamata HOFFMANN et al. (2000) szerint a problémák fel-
merülésével kezdődik. Ez a probléma arra ösztönzi a kutatót, hogy a felismert 
kutatási igény pontosításához azonosítsa a problémákat, döntési alternatívát 
vázoljon fel, és meghatározza az eredmény felhasználóit. Ezt követi a kutatá-
si célok meghatározása, tisztázása, hipotézisek megfogalmazása, mely fo-
lyamán felmerül a költségek felbecsülése: az információ értékét és a költsé-
geket kell összevetni. Ha az előző pontok teljesülnek, akkor a kutatás terve-
zése megkezdhető, ami a következő lépésekből áll: 

� választani kell alternatív kutatási megközelítést, 
� mintavételi tervek készítése, 
� kísérletek megtervezése és 
� kérdőív(ek) szerkesztése. 

A kutatás előző lépései után az adatfelvétel elvégzése következik, melyet a 
kapott adatok elemzése és a kutatási jelentés elkészítése követ, valamint a 
lényeges elemek stratégiai javaslatokkal való prezentálása. 
 

Hasonlóképpen vélekedik LEHOTA (2001), ugyanis rámutat, hogy a 
probléma meghatározása után kutatási tervet kell készíteni, amelyben ponto-
sítani kell az információ-szükségletet, dönteni kell az adatfelvétel és a minta-
vétel módjáról, valamint elő kell készíteni a szükséges segédeszközöket (így 
például a kérdőívet). 

Követtem TOMCSÁNYI (2000) azon ajánlását, miszerint a kutatás során 
szigorúan követni kell a lépéseket, így: 

� a probléma meghatározása, 
� a kutatási terv elkészítése, 
� az adatfelvétel lebonyolítása, 
� az adatok feldolgozása és elemzése, valamint 
� a kutatási eredmények bemutatása. 

 
A kutatási koncepció felállítása után HOFMANN et al. (2000) szerint a 

konkrét kutatómunka következik, melynek része a mintavétel és a kiválasz-
tás. A mintavétel és a kiválasztás a piackutatás azon területei közé tartozik, 
melynek hitelességét, érvényességét és megbízhatóságát sokszor megkérdője-
lezik. A nem teljes körű vizsgálatok, vagyis a mintavétellel történő felméré-
sek ma is gyakran megtréfálhatják a kutatókat. A reprezentativitás elvének 
kell teljesülnie, vagyis hogy az alapsokaság minden egyes elemének egyenlő 
esélye legyen a mintába kerülni. A kiválasztás lehet véletlen és tudatos. A 
kvalitatív kutatásoknál a mintanagyság kicsi, maximum 100 fő, míg a kvanti-
tatívnál nagy, minimum 50 fő. 

Egyetértek Hofmann et al. (2000) azon véleményével, miszerint akkor 
érdemes kvalitatív kutatást alkalmazni, ha szükség van a válaszadók gondol-
kodásának, véleményalkotási folyamatának, szokásainak, attitűdjeinek meg-
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értésére, feltárására. Használata kiterjedhet még azokra az esetekre is, amikor 
a megkérdezettek kreativitását, ötleteit, meglátásait kell felhasználni; esetleg 
nem érthető, hogy egy folyamat miért éppen úgy alakul ahogy; vagy esetleg 
egy problémára több megoldás képzelhető el; vagy nem tudható, hogy egy 
újdonságra hogyan reagálnának az érintettek. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(Forrás: BABBIE, E. (2003): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, 
Budapest 126. p.) 

5. ábra: A kutatás folyamata 
 

Az előző véleményekkel egyetemben egyetértek BABBIE (2003) meg-
fogalmazásával, miszerint „a kutatás tervének elkészítésére a vizsgálat legele-
jén kerül sor, magában foglalja, vagy legalábbis érinti a kutatás összes továb-
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bi lépését is”. BABBIE (2003) kutatási folyamatról alkotott véleményét fo-
lyamatábra (5. ábra) szemlélteti. 
 

A mintavétel és a kiválasztás után a primer adatok értékelése következik. 
A primer információk segítségével mindazokra a kérdésekre választ kapha-
tunk, amelyekre a szekunder adatokkal nem vagy csak részben sikerült. A 
primer vizsgálati módszerek közé tartozik a megkérdezés, a megfigyelés, a 
kísérletek, valamint az ún. egyéb primer kutatások. (BÉRCZINÉ 1999) 
 

A kérdőív a megkérdezés kategóriába tartozik, s tekintettel arra, hogy a 
primer kutatásom során kérdőíves felmérést alkalmaztam, ezért a továbbiak-
ban ezt fejtem ki részletesebben. 
 

A megkérdezés általánosan használt, egyre népszerűbb eljárás, amelyet 
meghatározott feltételek mellett, csak szigorú kötöttségekkel lehet elvégezni. 
Csak abban az esetben lehet megbízható eredményeket kapni, ha biztosítottak 
az információszerzés mindazon feltételei, amelyek nagyszámú sokaság esetén 
feltétlenül szükségesek. Az előbb említett feltételek követelménye 
BÉRCZINÉ (1999) szerint, hogy a vizsgált téma alkalmas legyen a megkér-
dezésre; pontos, egyértelmű legyen a kérdezés célja; biztosított legyen a 
megkérdezettek kompetenciája; biztosított legyen a reprezentatív minta ele-
meinek szabályszerű kiválasztása; megfelelően elő legyen készítve a meg-
kérdezés és a megkérdezés eredményei alkalmasak legyenek a feldolgozásra. 

A kérdőíves kutatásom SCIPIONE (1994) által megfogalmazott nyolc 
lépés szerint történt, ezek a következők: 

1. a keresett információ meghatározása: a kutatás célja és tárgya, 
2. a kérdőív típusának és az adatgyűjtés módszerének kiválasztása, 
3. a kérdések típusainak meghatározása, 
4. a kérdések megfogalmazása, 
5. skálák, táblázatok és egyéb eszközök alkalmazása, 
6. a kérdések sorrendjének megválasztása, 
7. a kérdőív megszerkesztése, elrendezése, küllemének kialakítása és 
8. a kérdőív előzetes kipróbálása, a próba-kérdőívezés. 

 
A kérdőív elemzésének módszerei igen sokfélék, SCIPIONE (1994) az 

alábbi csoportokba sorolja ezeket: 
� leíró és nem parametrikus statisztikák: maximum, minimum, kiterje-
dés, átlag, szórás, módusz, medián és szignifikancia vizsgálat, 
� egyváltozós és kereszttáblák: gyakoriság (egyváltozós), kereszttáblák 
(kétváltozós), valamint 
� többváltozós elemzési technikák: korreláció, regresszió, 
diszkriminancia elemzés, trend felszíni elemzés, kanonikus elemzés, fak-
toranalízis, klaszteranalízis, varianciaanalízis, többdimenziós skálázás és 
conjoint analízis. 
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A kérdőív szerkesztése a bemutatott elméleti háttér ismeretében történt, 
pontról pontra követve a szakemberek által javasolt szigorú, egymás utáni 
lépéseket. A kérdőív elkészültét követően a Scipione (1994) által javasolt 
próba kérdőívezésre került sor, melynek során a kérdések hiányosságainak 
feltárása után a kérdőív javítása megtörtént. Végső vizsgálataimban ezen ja-
vított kérdőívet használtam. 
 Önálló kutatásom során feldolgozásra és értékelésre került a témához 
kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalom. Megtörtént a témakörben 
megjelent tudományos cikkekben, szakkönyvekben és folyóiratokban megje-
lent szakmai vélemények összehasonlítása, majd ezek ütköztetése. 

A szekunder kutatáshoz felhasznált adatokat a Központi Statisztikai Hi-
vatal által szolgáltatottak közül gyűjtöttem. 

A primer kutatáshoz a diplomás munkaerő továbbtanulásával, munkahe-
lyével és munkanélküliségével összefüggő adatok gyűjtésére kérdőíves mód-
szer került alkalmazásra. 

A szakirodalom értékelése, a szekunder kutatás és a visszaküldött kérdő-
ívek feldolgozása során számos statisztikai módszert alkalmaztam, így: 

� statisztikai sorok, 
� statisztikai táblák, 
� számtani átlag, 
� gyakoriság, 
� viszonyszámok (megoszlási-, lánc- és bázis-), 
� indexek, 
� szóródás vizsgálatok (minimum, maximum, variancia), valamint 
� kereszttáblák számítását végeztem el. 

Ezen statisztikai számítások számításának folyamatát és a módszerek haszná-
latának indoklását a 3.2.2. alfejezetben ismertetem. 

3.2.2. A kérdőív értékelése során alkalmazott statisztikai módszerek 

A kérdőív kiértékelésének módszerei a felmérés előtt kiválasztásra kerül-
tek, azonban azok végleges formái csak az elemző munka végeztével körvo-
nalazódtak. Az értékelés során vált biztossá, hogy az alkalmazott módszer ad-
e elegendő információt tudományos igényű következtetések levonására és az 
eredmények megfogalmazására. 

A feldolgozás során statisztikai formulák kiszámolására került sor, annak 
eldöntésére, hogy az egyes – általában demográfiai adatokon alapuló – cso-
portok között van-e hasonlóság vagy éppen ellenkezőleg, túl nagy a disszo-
nancia. 

A kutatómunka eredményeinek alaptáblái az SPSS for Windows prog-
rammal készültek, melyek egyszerűbb és bonyolultabbnak statisztikai számí-
tásokat tartalmaztak. A következőkben az alkalmazott módszerek ismerteté-
sére kerül sor. 
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Az SPSS for Windows világvezető asztali statisztikai elemző szoftver-
család, amely teljeskörű adatelemzést támogat. Az SPSS-sel gyors döntés-
előkészítés végezhető, az adatok könnyen értelmezhetővé válnak és látványos 
ábrák jeleníthetők meg. Az SPSS termékcsalád számos felhasználási területe 
közül, a teljesség igénye nélkül: 

� közvélemény- és piackutatás, direktmarketing, 
� akadémiai szféra, természettudomány és társadalomkutatás, 
� közszféra, humánerőforrás kezelés, erőforrás tervezés, 
� orvosi, gyógyszerészeti kutatások, 
� tervezés és előrejelzés, valamint 
� vállalati szintű elemzési alkalmazás fejlesztés stb. 

Az SPSS leggyakoribb alkalmazási területe a felmérések kiértékelése, az 
emberek cselekvésének, magatartásának és attitűdjének pontosabb, részlete-
sebb, precízebb elemezése érdekében. Az SPSS statisztikai elemzők számára 
kifejlesztett moduláris, szorosan integrált és teljes funkcionalitású termékcsa-
lád, amely a tervezéstől és adatgyűjtéstől kezdve a konkrét elemzésig segít 
megvalósítani a kutató elképzeléseit. (www.spss.hu 2008) 
 
Gyakoriság 

A szakirodalmak alapján a gyakoriság leíró statisztikájával célszerű min-
den kutatást megkezdeni, ezért ezt az utat követtem a felmérés kiértékelése-
kor. A gyakoriság kiszámításával az adatok jól átláthatóak lettek, a későbbi 
lépések jól tervezhetővé váltak. 

A kérdőív feldolgozása során vizsgált egyes események előfordulását 
nevezik gyakoriságnak. Ha az így megkapott gyakoriságot elosztjuk a soka-
ság elemszámával, akkor megkapjuk a relatív gyakoriságot, amely arra utal a 
kutatásban is, hogy ezen kapott szám körül fog ingadozni a valószínűség. 

Relatív gyakoriság = gi = 
n

f i  

fi = gyakoriság 
n = sokaság tagszáma 

 
A relatív gyakoriság számolásakor figyelembe vettem azt a tényt, hogy 

minél nagyobb elemszámú sokaságot vizsgálunk, annál közelebb lesz az ér-
téke az elméleti értékhez. 
 
Átlagszámítás 

Az átlagszámítás a gyakorisághoz hasonlóan a leíró statisztika részét ké-
pezi. A kutatásban fontosnak tartottam az átlagszámítást, mivel az átlagfügg-
vény a centrális tendenciát méri, s ez egy számcsoporton belül a közép helyet 
jelenti a statisztikai eloszlásban. Ennek a centrális tendenciának a három leg-
gyakoribb mérőszáma az átlag, a medián és a módusz. 
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A kutatás során néhány kérdés kiértékelésénél alkalmazásra került az át-
lag módszer, mikor a válaszok számszerű csoportján belüli számeloszlás ki-
egyenlítése történt. 
Átlagérték alapján növekvő és csökkenő sorok hozhatók létre. Itt csak olyan 
adatokból lehet információkat nyerni, melyek numerikusak (míg más statisz-
tikai alkalmazások esetében ez nem jelent szűk keresztmetszetet). 

Számtani átlag = x  = 
n

x
n

i
i∑

=1  

xi = a megfigyelt értékek 
n = évek száma 

 
Az átlag hamis képet adhat az eloszlásról vagy egyszerűen értelmetlen 

lehet, s nem szabad keresztülsiklani ezen tényen. A kutató feladata megítélni, 
hogy az átlaggal kapott eredmények hasznosíthatóak vagy más módszereket 
kell alkalmazni, amelyek már valóban helyes következtetésekhez vezetnek. 
 
Kontingencia-táblázat (kereszttáblák, összefüggésvizsgálat) 

Az előbb említett gyakoriság „továbbfejlesztett” formája a kontingencia-
táblázat, ami egy speciális táblázat abból a szempontból, hogy nem csupán az 
adatok egyszerű felsorolását tartalmazza (mint a gyakoriság), hanem azok 
előfordulási gyakoriságát rendezi táblázatba. A kontingencia táblázat egy 
nominális változó, amely két értéket vehet fel. A módszert azért került kivá-
lasztásra, mert az adatbázis alapsokasághoz tartozó két tulajdonságot kivá-
lasztva kiválóan vizsgálható az együttes viselkedésük. Később ez az ered-
mény egy gyakorisági táblázattal leírható. 
 
15. táblázat. A kontingencia-táblázat 
A/B B1 B2 … Bb … B1 Együtt 
A1 
A2 
. 
Aa 
. 
As 

f11 
f21 
. 
fa1 
. 
fs1 

f12 
f22 
. 
fa2 
. 
fs2 

… 
… 
… 
. 
. 
… 

f1b 
f2b 
. 
fab 
. 
fsb 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

f1t 
f2t 
. 
fat 
. 
fst 

f1. 
f2. 
. 
fa. 
. 
fs. 

Összesen f.1 f.2 … f.b … f.tt n 
a = 1,2,…,s az A ismérv változatai; b = 1,2,…,t a B ismérv változatai ; fab = az a és a b ismérvváltozattal rendelkező 
gyakoriságok; fs = az As osztályba tartozó gyakoriságok összege (peremgyakoriság); f.t = a Bt osztályba tartozó 
gyakoriságok összege (peremgyakoriság) 
(Forrás: Kerékgyártó Gy-né – Mundruczó Gy. – Sugár A. (2001): Statisztikai módszerek és 
alkalmazásuk a gazdasági, üzleti elemzésekben. Aula Kiadó, Budapest 573. p.) 
 

A kontingencia-táblázat (15. táblázat) elkészítése során különböző sta-
tisztikai számításokat lehet végezni, így a Pearson-féle χ2 (chi-négyzet) sta-
tisztikát, mely két változó függetlenségét dönti el. Ha a kiírt aszimptotikus 
szignifikanciaszint ε értéke nagyon közel van a 0-hoz, akkor semmifélekép-
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pen nem szabad elfogadni a függetlenséget, vagyis ilyenkor szignifikáns 
erősségű sztochasztikus kapcsolat van a változók között. 
 

A függetlenségvizsgálat alapvetően arra a kérdésre ad választ, hogy elfo-
gadható-e a feltett hipotézis, vagyis hogy függetlenek-e a vizsgálat alá vont 
változók (16. táblázat). Ebben az esetben, ahogyan a variancia-analízis során 
is, nullhipotéziseket kell felállítani, azonban itt a Pearson-féle χ2 (chi-
négyzet) próba kerül alkalmazásra. 
 
16. táblázat. A lineáris kapcsolat erőssége 

Nincs kapcsolat a két váltó-
zó között 

-0,25 < r < 0,25 

Gyenge sztochasztikus kap-
csolat 

-0,5 < r ≤ -0,25 vagy 
0,25 ≤ r < 0,5 

Közepes sztochasztikus 
kapcsolat 

-0,75 < r ≤ -0,5 vagy 
0,5 ≤ r < 0,75 

Erős sztochasztikus kapcso-
lat 

-1,0 < r ≤ -0,75 vagy 
0,75 ≤ r < 1,0 

A kapcsolat függvényszerű r = -1,0 vagy r = 1,0 
(Forrás: HUZSVAI L. (é.n.): Statisztika. Előadás anyag, Debreceni Agrártudományi Egye-
tem, Debrecen, 15. p., www.agr.unideb.hu/ktvbsc/dl2.php?dl=23/11_eloadas.ppt) 
 

Ez a módszer önmagában nem volt elegendő az eredmények kapcsolati 
erősségének megállapítására, csupán arra kaptam választ, hogy a vizsgált válto-
zók között van-e ténylegesen kapcsolat egy bizonyos valószínűségi szint mellett. 
 
Variancia-analízis 

A variancia analízis mint módszer, célszerűségi okokból került kiválasz-
tásra, hiszen lerögzített varianciák segítségével viszonyítja egymáshoz a 
vizsgálati csoport különböző középértékeit. A módszer kiválóan alkalmas 
arra, hogy a kutatás során előálló teljes adatmennyiség mint alaphalmaz össz-
szórása, konkrétabban, összvarianciája analizálható legyen. A variancia analízis 
annak a tisztázását segíti elő, hogy ezen szórásbeli eltérések mögött a véletlent 
lehet-e felfedezni vagy egy másik magyarázó tényező hatását kell-e keresni. 

Ez a statisztikai módszer egy vagy több csoportképző változó segítségé-
vel kialakított alcsoportok leíró statisztikáit számolja, így például a gyakori-
ságot, a százalékot, a göngyölített százalékot, az átlagot, a mediánt, a 
móduszt, a standard szórást, a szórásnégyzetet, a maximumot, a minimumot 
stb. Számítható egyutas és kétutas variancia-analízis, attól függően, hogy 
hány változó került a vizsgálatba bevonásra. 
 

∑∑∑∑ ∑ −+−=−

j i
jij

j i jj
jij xxxxnxx 222 )()()(     =    SST = SSK + SSB 

SST = átlagtól való teljes eltérésnégyzet-összeg 
SSK = külső eltérésnégyzet-összeg (csoportosítás hatása a szóródásra) 
SSB = belső eltérésnégyzet-összeg (szóródás része, amit a csoportosító ismérv nem magyaráz) 
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Az elemzések során nullhipotéziseket és ellenhipotéziseket állítottam fel. 
A nullhipotézist akkor kellett elvetni, mikor a szignifikanciaszint kisebb volt 
0,05-nél, ekkor nem találtam különbséget a vizsgált csoport között, az átla-
gok megegyeztek. Ha azonban a szignifikanciaszint nagyobb volt mint 0,05, 
akkor az átlagok azonossága, egyezősége volt igazolható. 

3.2.3. A saját kérdőív előkészítése, kiküldése és visszaérkezése 

A kérdőív 2006. végétől készült, s 2007. januárjában nyerte el végső 
formáját (M4 melléklet), melynek megszerkesztésénél Scipione (1994) által 
javasolt lépéseket követtem. A kérdőív céljának és tárgyának meghatározása 
eredményeként a diplomások tanulási, továbbtanulási szándékaira, 
munkaerőpiaci helyzetére (ennek keretében a munkahellyel kapcsolatos és a 
munkanélküliségre vonatkozó kérdéseket tettem fel) és a személyes adataikra 
kérdeztem rá. Az írásbeli megkérdezéses formát találtam legmegfelelőbbnek, 
annál is inkább, mivel a szóbeli kérdésfeltevés bonyolult, drága, ám jóllehet 
hatékony, de a felmérésem szempontjából nem bírt jelentőséggel a szakértői 
megkérdezés. Ennek tükrében a kérdőív típusát tekintve legalkalmasabbnak 
az önkitöltő kérdőívet találtam, melyet e-mailon juttattam el a megkérdezet-
teknek. 
A kérdésformák közül nyitott, zárt és szűrő kérdéseket egyaránt alkalmaztam. 
A nyitott-zárt kérdések 10-90%-os arányban oszlanak meg a kérdőívben. A 
zárt kérdéseken belül alkalmaztam kétváltozós, többváltozós, szelektív és 
részben dialógus kérdéseket. 
A kérdések megfogalmazásánál ügyeltem arra, hogy az egyértelmű, világos 
legyen, ne sugallja a választ, valamint ne legyen irreális. A válaszadás és a 
feldolgozás megkönnyítéséhez skálákat használtam. A zárt kérdéseknél a 
névleges, intervallum és az aránymérő skála a leggyakoribb. Mennyiségi mé-
rőskála is szerepelt a kérdések között, ezeket a diplomák és a munkahelyek 
számának meghatározására használtam. 
 
A kérdéseket öt fő témakörre csoportosítottam: 

� a főiskolai/egyetemi tanulmányokra, 
� a továbbtanulásra, 
� a munkahelyre, 
� a munkanélküliségre és 
� a személyes adatokra vonatkozó kérdések, 

amelyek között törekedtem az időrendi sorrendet betartani. A személyes kér-
déseket a kérdőív szerkesztés módszertanának megfelelően a kérdőív utolsó 
kérdéscsoportjában tettem fel. 
A kérdőív megszerkesztése során ügyeltem arra, hogy az egyes kérdések jól 
elkülönüljenek egymástól. A kérdések sorszámát megvastagítottam, a kérdé-
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seket normál betűvel szerkesztettem, ügyelve arra, hogy az egyes kérdéseknél 
szereplő utasítások kiemelkedjenek a szövegkörnyezetből (dőlt betűvel). 
 

A kérdőív próbakérdőívként előtesztelésre került, ebben a Károly Róbert 
Főiskola levelező tagozatos hallgatói voltak segítségemre. Ennek során tesz-
teltem a kérdőív hosszát, továbbá azt, hogy a megkérdezettek megértették-e a 
kérdéseket, nem-e hiányosak a zárt kérdések lehetséges válaszai, valamint 
megfelelő-e a kérdések sorrendje. A próbakérdőívek ilyetén feldolgozását, 
kiértékelését követően a módosítások elvégzése után véglegesítettem a kérdő-
ívet. 
 

A végleges kérdőívek kiküldésének első napja 2007. január 22-e volt. A 
minta véletlenszerű, de nem irányított kiválasztáson alapult, s mint ilyen, 
nem tekinthető tipikusan reprezentatív felmérésnek. 
 

A kérdőívek beérkezése során az anonimitás feltételei biztosítottak vol-
tak, s az adatszolgáltatás önkéntességen alapult. A minta alanyai – saját be-
vallásuk szerint – diplomával rendelkező személyek. 

A kérdőívek beérkezését 2007. február 28-án zártam le. A kapott minta 
nagysága 1 303 kérdőív volt, melyből 1 011 e-mail formában, 292 pedig pa-
pír alapon állt rendelkezésemre. 
A beérkezettek közül 1 022 kérdőívet tudtam értékelni a kutatásomhoz. La-
kóhely szerint 658 származik Heves megyéből, 193 Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből és 171 Budapestről. A fennmaradó 281 kérdőív az ország más me-
gyéiből érkezett, illetve nem volt kiértékelhető. 
 

A feldolgozás első lépéseként a cellák létrehozását és formátumuk beállí-
tását végeztem el az SPSS for Windows programban. Ezt követően az adatok 
folyamatos felvitele következett a már létrehozott adatbázisba. 

A feldolgozás során voltak olyan kérdések, amelyekre adott válaszok 
alapján ki kellett bővíteni a megadható válaszok számát. Így például a bruttó 
jövedelem kérdésre számos esetben nem adtak érdemi választ a megkérdezet-
tek. Ezért a kódoláskor a válaszok kiegészítésre kerültek a „Nem válaszolt” 
lehetőséggel is. 

3.2.4. A kérdőíves vizsgálati minta általános jellemzése 

A kérdőívek demográfiai szempontból történő bemutatása által válnak 
áttekinthetővé a vizsgálati minta alapvető jellemzői. Ez módszertanilag elen-
gedhetetlen feladat ahhoz, hogy az eredmények objektíven értékelhetőek le-
gyenek. A felmérés részeként személyes kérdéseket tettem fel, melyekre ka-
pott válaszok által tudtam megvalósítani a minta általános jellemzését. Ennek 
során rákérdeztem a nemre, az életkorra, a legmagasabb iskolai végzettségre, 
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a megkérdezéskori munkaviszony milyenségére, a havi átlag bruttó jövede-
lemre, a lakóhely szerinti megyére, a diploma megszerezésének megyéjére, 
valamint érdekelt a lakóhely szerinti település típusa is. 
 

67%

33%

Nő Férfi

n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 

6. ábra. Nemek szerinti megoszlás 
 

A vizsgálati minta nemek szerinti arányát tekintve (6. ábra) 2/3-a volt női 
válaszadó, míg csupán 1/3-a a férfi. A KSH (2008) nyilvántartásában a 2007-
es állapot szerint a foglalkoztatottakon belüli női-férfi diplomások aránya 47-
53%. Ez is azt igazolja, mint ahogyan a 3.2.3. fejezetben már kifejtésre ke-
rült, hogy a minta nem tipikus. 
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(Forrás: saját számítás) 

7. ábra. Nemek szerinti megoszlás a vizsgált régiókban 
 

Ezen szempont a vizsgált három régióban (7. ábra) egymástól kissé elté-
rően alakult. Budapesten tapasztalható a minta átlagához legközelebb eső 
arány (69-31%), míg Heves megyében pedig az országoshoz mutat nagyobb 
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hasonlóságot (64-36%). Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a legkisebb a 
mintába bekerült diplomás férfiak aránya (27%), mely a vizsgálatok további 
eredményeinek értékelésénél nem kis jelentőséggel fog bírni. 
 

A válaszadók életkorát tekintve (8. ábra) látható, hogy az 1 022 darab 
kérdőívet visszaküldők közül a 25-39 életkor közötti (általam fiatalnak neve-
zett) diplomások szerepeltek túlnyomó többségében (64%). Legkevesebben a 
friss diplomások és a 60 év felettiek közül kerültek ki, összesen 8%-os rész-
vételi aránnyal. A 40-59 életkor közöttiek (általam középkorúnak nevezettek) 
aránya 28%. A válaszadók életkora a későbbi vizsgálatok során jelentős sze-
repet kap. 
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n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 

8. ábra. Életkor szerinti megoszlás 
 

Az életkor vizsgált régiók szerinti megoszlását tekintve (9. ábra) megál-
lapítható, hogy mindhárom mintában a 25-29 és a 30-39 közötti életkorú dip-
lomások válaszoltak legnagyobb arányban, hasonlóan a teljes minta vizsgála-
takor kapott értékekhez. A frissdiplomások és a 60 év felettiek köréből az 
összmintához hasonlóan régiónként is kicsi az arány, Heves megye kivételé-
vel, hiszen ott a minta átlagánál többen válaszoltak ebben a tartományban. 

A budapesti régióból vett minta volt a legtipikusabb az életkor vonatko-
zásában csakúgy, mint az előzőekben tárgyalt női-férfi válaszadók arányának 
megoszlásánál. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei válaszadóknál a fiatalok ará-
nya meghatározóan dominált (84%), ebből 60%-ban a 25-29 éves korosztály 
részesedett. Ez egyrészt Miskolc egyetemi város voltának tudható be. Heves 
megyében amellett, hogy a fiatalok aránya dominált, a válaszadók életkorá-
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nak spektruma a legkiegyenlítettebb, széthúzottabb. Így például a középkorú-
ak aránya a vizsgált régiók közül itt a legmagasabb (35%). 
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9. ábra. Életkor szerinti megoszlás a vizsgált régiókban 
 

59%

38%

3%

főiskola egyetem PhD

n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 

10. ábra. Legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlás 
 

A legmagasabb iskolai végzettséget alapul véve (10. ábra) látható, hogy 
javarészt főiskolai diplomával rendelkezők töltötték ki a kérdőívet (59%). Az 
iskolai végzettség vonatkozásában a minta tipikusnak tekinthető, hiszen a 

Heves megye B-A-Z megye 

Budapest 
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KSH 2007-es adatai alapján az összes 849 300 fő diplomás között az arány 
61-39% a főiskolai végzettséggel rendelkezők javára. 
 
 A kérdőívet kitöltők munkaviszony típusát tekintve (11. ábra) látható, 
hogy a válaszadók 94%-a alkalmazott, ebből a beosztott státuszban lévők 
domináltak. Az egyéni vállalkozóként működők 3%-os aránya arra enged 
következtetni, hogy ez a minőség nem jelent biztos egzisztenciát a diplomá-
sok számára. Kedvező helyzetként ítélhető meg, hogy a mintában szereplők 
csak 1%-a munkanélküli. A munkaviszony típusa csakúgy, mint a nemek és 
életkorok szerinti megoszlás kiemelt szerepet kap a kutatásomban, legfőkép-
pen a beosztások és munkabérek tekintetében. 
 

3% 6%

15%

73%

2% 1%

egyéni váll. vezető középvezető beosztott gyes, gyed munkanélküli

n = 1 022; A tanuló, nyugdíjas, háztartásbeli és egyéb kategóriákat nem jelöltem, mert számuk elhanyagolható. 
(Forrás: saját számítás) 

11. ábra. Munkaviszony és a beosztás típusa szerinti megoszlás 
 
 A bruttó keresetek nagyságát tekintve (12. ábra) megállapítható, hogy a 
válaszadók többsége (47%) dolgozott a minimálbér és 180 000 Ft közötti ha-
vi bruttó bérért, amely a KSH által közzétett 2007. évi nemzetgazdasági át-
lagkereset (187 017 Ft) alatt maradt. A megkérdezettek 11%-a keresett az 
országos átlagnak megfelelően, 38%-uk pedig felette. Minimálbért (2007. 
évi) – saját bevallásuk alapján – a megkérdezettek 2%-a kapott. A válaszadók 
további 2%-a érzékeny volt a fizetés megkérdezésére, hiszen nem válaszol-
tak, vagy az „Ezt nem illik megkérdezni” mondattal oldották meg a számukra 
kényes helyzetet. Összességében a megkérdezettek 60%-a az átlagkereset 
vagy az alatti bérért dolgozott, amely figyelembe véve, hogy diplomás embe-
rekről van szó, nem mondható a tudást elismerő díjazásnak. 
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Alkalmazott 

Alkalmazott 
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12. ábra. Bruttó kereset nagysága szerinti megoszlás 
 

A megkérdezettek lakóhelyét és munkahelyét tekintve (17. táblázat) 
megállapítható, hogy alapvetően a helyben dolgozás a jellemző. Addig, míg a 
budapestiek 94,8%-a, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyeieknek csak 86,5%-a 
dolgozik a lakóhelyének megyéjében. Ez utóbbinál megjelenő legnagyobb 
munkaerő kiáramlás a nagy ipari múlttal rendelkező megye régóta elhúzódó 
gazdasági válságát tükrözi. 
 
17. táblázat. A munkahely megyék szerinti eloszlása 

Munkahely szerinti megye 
Budapest B-A-Z Heves J-N-SZ Pest SZ-SZ-B 

Lakóhely 
szerinti 
megye fő % fő % fő % fő % fő % fő % 

Heves 45 6,8 - 0,0 604 91,8 3 0,5 6 0,9 - 0,0 
B-A-Z 7 3,6 167 86,5 15 7,8 - 0,0 - 0,0 4 2,1 
Budapest 162 94,8 - 0,0 4 2,3 - 0,0 5 2,9 - 0,0 

n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját számítás) 
 

A Heves megyei válaszadók 8,2%-a ingázik lakóhelyének megyéjén kí-
vülre, melynek meghatározó iránya Budapest. A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyeieknél ez az arány 13,5%, az átjárás a kisebb távolság okán elsősorban 
Heves megyébe irányul, másodsorban Budapestre. Budapest tekintetében 
5,2% az, aki Heves vagy Pest megyében dolgozik. 
 
Összegzés 

A kérdőíves vizsgálati minta általános jellemzése a személyes kérdésekre 
kapott válaszok alapján vált lehetővé. Ennek kapcsán összességében el kell 
mondani, hogy a nemek szerinti arányt tekintve, a minta nem tipikus, hiszen a 
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női – férfi válaszadók aránya 2/3 - 1/3 volt. Az életkor vonatkozásában a fia-
tal diplomások (25-39 éves) szerepeltek túlnyomó többségében (64%) a teljes 
mintában, míg legkevesebben a friss diplomások és a 60 év felettiek közül 
kerültek ki (8%). A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei válaszadóknál a fiatalok 
aránya meghatározóan dominált (84%). A legmagasabb iskolai végzettséget 
vizsgálva a minta tipikusnak tekinthető. A kérdőívet javarészt főiskolai dip-
lomával rendelkezők töltötték ki (59%). A munkaviszony típusát tekintve a 
válaszadók 94%-a alkalmazott, melyből a beosztott státuszban lévők domi-
náltak, míg egyéni vállalkozóként 3%-uk működött. A mintában szereplőknek 
csak 1%-a volt munkanélküli. A bruttó keresetek nagyságát felmérve, összes-
ségében a megkérdezettek 60%-a az átlagkereset vagy az alatti bérért dolgo-
zott, amely figyelembe véve, hogy diplomás emberekről van szó, nem mond-
ható a tudást elismerő díjazásnak. A megkérdezettek lakóhelyét és munka-
helyét tekintve 86-95%-ban a helyben dolgozás a jellemző. 
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4. A SZEKUNDER KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A szekunder kutatás első lépéseként a megyék gazdasági fejlettségének 
elemzésére-értékelésére került sor a 2000-2006 évek vonatkozásában, négy 
gazdasági-társadalmi jelzőszám alapján. Ezt követően nemzetgazdasági ágak 
és megyék szerinti megbontásban került vizsgálatra az alkalmazotti létszám 
és a nettó kereset alakulása. 

A szekunder kutatással kettős célom volt. Egyrészt a megyei és ágazati 
helyzetet feltárni, választ keresni arra, hogy a szakma megválasztásakor a 
munkavállalók a kereseti lehetőség nagyságát helyezik-e előtérbe vagy egyéb 
okok dominálnak. Másrész a primer kutatást megalapozni azáltal, hogy meg-
határozásra kerül négy mutató alapján a megyék rangsorbeli helye, valamint 
részletesebben megismerésre, értékelésre kerül a vizsgált három régió társa-
dalmi-gazdasági helyzete. 

4.1. A MEGYEI SZINTŰ GAZDASÁGI FEJLETTSÉG VIZSGÁLATA 

 A fejlettségi szint gazdasági-társadalmi vizsgálata a következő mutatók 
alapján történt: 

� egy főre jutó GDP (Ft/fő), 
� aktivitási arány (%), 
� egy lakosra jutó ipari termelés (Ft/lakos) és 
� regisztrált vállalkozások száma (db/1 000 lakos) 

Ezen négy mutató alapján kerültek a megyék rangsorolásra. A Magyar Nem-
zeti Bankban folytatott kutatások is a GDP-t és az ipari termelést részesítik 
előnyben a gazdasági ciklusok mérésére. A sorrendet Bennett-módszerrel 
határoztam meg, melynek lényege, hogy az egyes vizsgált ismérvek közül a 
számszakilag legnagyobbhoz kerül viszonyításra a többi elem, így alakulnak 
ki a pontszámok. A számított értékeket tartalmazó táblázat az M5 melléklet-
ben található. Az ismérvek egységre vetített mutatók (standardizáltak), így 
biztosított az összehasonlíthatóság, továbbá a megyék területi és népesség-
számbeli különbségének tompítása. Az értékelésnél a legmagasabb pontszá-
mot kapott megye tekintendő a legfejlettebbnek. 
 
 A gazdasági fejlettségi szintet az előzőekben ismertetett négy mutató 
együttes hatásának eredőjeként vizsgálva (18. táblázat) 2001, 2004, 2005 
években gazdasági élénkülés volt tapasztalható, míg a többi évben stagnálás 
volt jellemző. Jóllehet a gazdasági növekedés minden kormány és az Európai 
Unió célkitűzése is, azonban a KSH jelentése alapján a gazdasági növekedés 
2007-ben jelentősen gyengült, s ezt főként az ipari termelés csökkenése okoz-
ta. 

A területi alakulás tekintetében Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Nógrád és Veszprém megye (Veszprém megye kivételével a többi 
hátrányos helyzetű) bizonyult a legstabilabbnak. Jász-Nagykun-Szolnok me-
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gye esetében a 2004. évi nagy visszaesés a vizsgált időszak egyetlen ilyen 
volumenű jelensége. Ezt részben indokolja a megelőző évek többi megyénél 
nagyobb léptékű fejlődése, majd az a tény, hogy 2004-ben a regisztrált vál-
lalkozások 1/3-a megszűnt. Kiemelkedő, hogy 2005-ben Baranya megye előre 
lépett három helyezést, s 2006-ra is meg tudta ezt tartani. 

Azon két megye fejlődésében, ahol a felmérések történtek, alapvetően 
kedvező tendencia állapítható meg. Heves megye a hét év távlatában két he-
lyet lépett előre, de ezzel továbbra is a 19-es létszámú megyei rangsor máso-
dik felébe szorult. Borsod-Abaúj-Zemplén megye egy helyezést lépett előre, 
a 16. helyre, maga mögött hagyva Békés, valamint a két utolsó helyért vete-
kedő Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyét. Az értékelések során Bu-
dapestet – más területi egyenlőtlenség vizsgálatokhoz, kutatásokhoz hasonló-
an – figyelmen kívül kellett hagyni a torzító hatása miatt. Azonban ha figye-
lembe vételre került volna, úgy első helyen szerepelne. 

Összességében elmondható, hogy – ezen vizsgálatommal alátámasztva és 
megerősítve – hátrányos helyzetű, fejletlenebb térségnek Észak-
Magyarország és Észak-Alföld tekinthető. 
 
18. táblázat. A gazdasági fejlettségi szint vizsgálata során elért megyénkénti 
rangsor (Budapest nélkül) 

Megye 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Bács-Kiskun 13. �14. 14. 14. �13. �12. �13. 
Baranya 11. �12. 12. 12. 12. ���9. 9. 
Békés 16. 16. �17. 17. 17. 17. 17. 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 17. 17. �16. 16. 16. �15. ����16. 
Csongrád 9. 9. 9. �10. �9. �8. 8. 
Fejér 2. �1. �2. �3. 3. 3. 3. 
Győr-Moson-
Sopron 1. �2. �1. �2. 2. 2. 2. 
Hajdú-Bihar 15. 15. 15. 15. �14. 14. 14. 
Heves 14. 13. 13. 13. ��11. ��������13. �12. 
Jász-Nagykun-
Szolnok 12. ��10. 10. �9. ������15. �16. �15. 
Komárom-
Esztergom 5. ��3. 3. ��1. 1. 1. 1. 
Nógrád 18. 18. 18. 18. �19. 19. 19. 
Pest 8. �7. 7. 7. �6. 6. 6. 
Somogy 7. �8. 8. 8. 8. ��10. 10. 
Szabolcs-
Szatmár-Bereg 19. 19. 19. 19. �18. 18. 18. 
Tolna 10. �11. 11. 11. �10. �11. 11. 
Vas 3. �4. 4. 4. �5. 5. �4. 
Veszprém 6. 6. 6. 6. �7. 7. 7. 
Zala 4. �5. 5. 5. �4. 4. �5. 
� növekedés � csökkenés 
(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
 
 A megyék pontszám változásának tendenciáját tekintve (13. ábra, M6 
melléklet) jól látható, hogy míg Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés 
megyék fejlődtek évről évre a legkisebb mértékben, addig Győr-Moson-
Sopron és Komárom-Esztergom megyék minden más területi egységet meg-
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előzve nagy léptekkel haladtak a gazdasági növekedés útján. Csaknem hason-
lóan nagy mértékű előrelépést mutat Fejér, Vas és Zala megye is. 
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(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
13. ábra. A magyarországi megyék gazdasági növekedésének tendenciája 

(Budapest nélkül) 
 
 Könnyű helyzetben volt Komárom-Esztergom megye, hiszen a többi 
megyétől magasabb fejlettségi szintről indult, s így könnyebben produkálta a 
leggyorsabb fejlődést. A már említett előkelő helyen álló Győr-Moson-
Sopron, Fejér és Zala megyékben 2002-2005 évek között lelassult a gazdasá-
gi növekedés. 
 
Összegzés 
 A gazdasági fejlettségi szint tekintetében kimutattam, hogy – a vizsgált 
négy mutató együttes hatásának eredőjeként tekintve – 2001, 2004, 2005 
években gazdasági élénkülés tapasztalható, míg a többi vizsgált évben stag-
nálás volt jellemző. Jóllehet a gazdasági növekedés minden kormány és az 
Európai Unió célkitűzése is, azonban a KSH jelentése alapján 2007-ben ezen 
mutató meredeksége jelentősen csökkent, s ezt főként az ipari termelés csök-
kenése okozta. 

Azon két megye fejlődésében, ahol a felmérések történtek, alapvetően 
kedvező tendencia volt megállapítható. Az értékelések során Budapestet – 
más területi egyenlőtlenség vizsgálatokhoz, kutatásokhoz hasonlóan – figyel-
men kívül kellett hagyni annak torzító hatása miatt. Azonban ha a gazdaság-
fejlődés vizsgálatában Budapest figyelembe vételre került volna, úgy az első 
helyen szerepelne. 
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4.2. AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK LÉTSZÁMÁNAK ÉS NETTÓ KERESETÉNEK 

ALAKULÁSA 

A 4.1. fejezetben elemzett gazdasági jelzőszámok hatásvizsgálatát kiegé-
szítendő, ezen fejezetben az alkalmazotti létszám és nettó keresetek adatai 
kerülnek bemutatásra, értékelésre. 

4.2.1. Az alkalmazásban állók létszámának és a nettó kereseteknek nem-
zetgazdasági ágankénti alakulása 

 Elsőként a nemzetgazdasági ágakban történő elmozdulás irányát célszerű 
megvizsgálni az alkalmazásban állók létszáma és a nettó keresete függvényé-
ben. A nemzetgazdasági ágakban foglalkoztatottak nettó keresetének vizsgá-
latát azért látom kiemelten fontosnak, mert a fiatalok a pályaválasztásukkor 
és későbbi munkahelyük tekintetében meghatározott nemzetgazdasági ághoz 
fognak tartozni. A pályaválasztás előtt álló fiatalok többsége a megélhetés, a 
kereset függvényében választ szakmát. Ezt kijelentve azonban figyelemmel 
kell lenni arra, hogy ha a teljes gazdaságot vizsgáljuk – annak feketeségét és 
szürkeségét is –, akkor nem feltétlenül azok a szakmacsoportok a legjöve-
delmezőbbek, amelyeket a KSH felmérései alapján annak találunk. 
 Az irodalmi áttekintésben értékeltem Laky (1999) azon tanulmányát, 
melyben a szerző a gazdasági fejlettség alapvető mérőszámának tartja a fog-
lalkoztatottak arányát. Tekintettel arra, hogy a szerző ezen véleményével ma-
ximálisan egyetértek, tüzetesebben foglalkozok a terület vizsgálatával. 
 

Az alkalmazásban állók létszámának vizsgálata 
Nemzetgazdasági szinten áttekintve az alkalmazotti létszámot (19. táblá-

zat) megállapítható, hogy a vizsgált időszakban hullámzó tendenciát mutatott. 
Úgy a versenyszférában, mint a költségvetésben 2003. évben még egyaránt 
növekedés tapasztalható, majd ellentétes elmozdulás következett be. A ver-
senyszférában tovább folytatódott a növekedés, míg a vizsgált időszak végén 
már stagnálás volt jellemző. A költségvetésben elindult egy létszámcsökken-
tési folyamat, melynek eredményeképpen 2001-hez képest 5,07%-kal keve-
sebben dolgoztak a szektorban, hiszen a költségvetési megtakarítások egyik 
lehetséges forrása a munkabérrel történő takarékoskodás, mely elsősorban 
létszámcsökkentés útján valósítható meg. 
 

19. táblázat. A Magyarországon alkalmazásban állók átlagos statisztikai lét-
száma alapján számított bázis viszonyszám (%), 2001 = 100% 
Nemzetgazdasági 

ág 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nemzetgazdaság 
összesen 100,00 100,16 101,14 102,48 102,37 102,51 101,42 
Ebből: versenyszféra 100,00 99,32 99,58 101,38 101,61 102,20 102,14 
            költségvetés 100,00 101,50 103,82 103,55 102,19 99,96 94,93 
(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
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 Az egyes nemzetgazdasági ágakban alkalmazott létszám változását (14. 
ábra) áttekintve látható, hogy 2001-től a mezőgazdaság alkalmazotti létszáma 
csökkent a legdrasztikusabban, de az ipar és a szállítás is hasonló, bár eny-
hébb tendenciát mutatott. Míg a mezőgazdaság folyamatos létszámcsökkené-
sét a privatizációt követően megnövekvő meg nem művelt területek és az 
intenzív termelés egyre inkább extenzívvé válása indokolja, addig az iparban 
a termelő üzemek felszámolása mellett, az olcsó munkaerőt követő magatar-
tás következtében a cégek országunkból való kivonulása okozta. 

A szállítás ágban foglalkoztatottak csökkenése az információs technikák 
gyors fejlődése mellett a konkurencia megjelenésének köszönhető. 
 A vizsgált időszakban az ingatlanügyek nemzetgazdasági ág a 
foglalkoztatotti létszám vonatkozásában meredeken emelkedett. Az építőipar, 
a kereskedelem, a pénzügyi közvetítés és az egyéb közösségi, személyi szol-
gáltatások, ha nem is az ingatlanügyletekéhez hasonló mértékben, de növeke-
dést mutattak. Fontos kiemelni, hogy az építőipar és a közigazgatás létszáma 
2006-ról meredeken visszaesett, s ezek hatásai ma is meghatározóak a gazda-
ságban. 
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(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 

14. ábra. Nemzetgazdasági ágakban alkalmazásban állók átlagos statisztikai 
létszám alakulásának változása, 2001 = 100% 

 
A stagnáló-csökkenő nemzetgazdasági ágak között található az egész-

ségügy és az oktatás. Ezek éppen azok a nemzetgazdasági ágak, melyek na-
gyon lényegesek a társadalom és az ország megítélésében. Az oktatás ágban 
bekövetkezett létszámcsökkenés demográfiai okokra is visszavezethető – a 
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tanuló létszám csökkenése –, mely miatt számos oktatási intézmény részben 
vagy egészben megszüntetésre került. Az ÁFSZ jelentése alapján 2010 után 
keresett szakma lesz az egészségügy, de ez az általam vizsgált időszakban 
még nem lépett a megvalósulás útjára. 
 
 A frissdiplomas.hu szerint a felsőfokú végzettségűek jelentős része az 
oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásban, valamint a közigazga-
tásban dolgozik. Figyelemre méltónak tartja – mint ahogyan a 14. ábrán és a 
20. táblázatban is látható – az ingatlanforgalomban és az üzleti szolgáltatások 
területén foglalkoztatottak számát. Alacsonynak ítéli az iparban és a mező-
gazdaságban foglalkoztatottak számát. 
 
20. táblázat. A Magyarországon alkalmazásban állók átlagos statisztikai lét-
száma alapján számított megoszlási viszonyszám (%), nemzetgazdaság ösz-
szesen = 100% 

Nemzetgazdasági ág 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
A, B - Mezőgazdaság, vad-, 
erdő-, halgazdálkodás 4,46 4,12 3,91 3,63 3,52 3,37 3,26 
C, E – Ipar 30,64 30,00 29,13 28,15 27,38 26,97 27,01 
F – Építőipar 4,32 4,45 4,49 4,64 4,77 5,07 4,69 
G - Kereskedelem, javítás 11,00 11,20 11,37 12,04 12,27 12,57 12,86 
H - Szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás 2,85 2,86 2,90 2,94 2,97 2,92 3,13 
I - Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 8,32 8,34 8,14 8,02 7,97 7,89 7,77 
J - Pénzügyi közvetítés 1,90 1,94 1,95 1,94 2,04 2,17 2,43 
K - Ingatlanügyletek, 
gazdasági szolgáltatás 5,95 5,96 6,35 7,10 7,64 7,88 8,51 
L - Közigazgatás, véde-
lem; kötelező társadalom-
biztosítás 11,12 11,36 11,66 11,41 11,40 11,20 9,70 
M – Oktatás 9,08 9,14 9,19 9,16 9,15 9,09 9,90 
N - Egészségügyi, szociá-
lis ellátás 7,63 7,87 8,09 8,08 7,91 7,77 7,61 
O - Egyéb közösségi, 
személyi szolgáltatás 2,73 2,77 2,83 2,89 2,97 3,11 3,14 
Nemzetgazdaság összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Ebből: versenyszféra 69,54 68,96 68,47 68,79 69,02 69,33 70,03 
            Költségvetés 28,97 29,36 29,74 29,27 28,92 28,25 27,12 

(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
 
 A munka világának változását Laky (1999) szerint leglátványosabban a 
három nagy foglalkoztatási szektor – a mezőgazdaság, az építőipar és a szol-
gáltatások – arányváltozásai mutatják. Az Európai Unió 15 országának átla-
gában a keresők foglalkoztatásának megoszlása a következő: a mezőgazdaság 
4%, az ipar 25% és a szolgáltatások 71%, az újonnan belépett tagállamokban 
13%-32%-55%, Magyarországon (2006-ban) rendre 3%-27%-70%. 
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Az alkalmazásban állók nettó keresetének vizsgálata 
 Az alkalmazásban állók nettó keresete tekintetében (21. táblázat) a vizs-
gált időszakban nemzetgazdasági szinten 76%-os növekedés volt tapasztalha-
tó. A versenyszféra az átlaghoz képest 4%-kal maradt el a növekedésben, a 
költségvetés pedig 10%-kal meghaladta azt. 
 
21. táblázat. A Magyarországon alkalmazásban állók nettó keresete alapján 
számított bázis viszonyszám (%), 2001 = 100% 

Nemzetgazdasági 
ág 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nemzetgazdaság 
összesen 100,00 119,58 136,73 144,37 158,90 170,92 176,05 
Ebből: versenyszféra 100,00 116,03 130,35 140,79 152,62 165,68 172,08 
            költségvetés 100,00 127,50 150,43 152,14 172,97 183,30 186,43 

(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
 
 Az egészségügy, az egyéb közösségi szolgáltatás és az oktatás szférában 
volt a legnagyobb arányú a nettó kereset növekedése (22. táblázat) 2001. bá-
zis évhez képest. Az egészségügy az egyik legkisebb volumenű nemzetgaz-
dasági ágba tartozik (20. táblázat és 14. ábra), ahol a foglalkoztatottak száma 
nemhogy növekedne, de inkább csökkent, s így érthető a nettó kereset növe-
kedése még költségtakarékos gazdálkodás mellett is. 
 Legkisebb mértékben az ingatlanügyletek, a szállítás, a pénzügyi közve-
títés és az ipar szektorban emelkedett a nettó kereset. Ezek a nemzetgazdasá-
gi átlag nettó kereset alatt maradtak.  
 
22. táblázat. A Magyarországon alkalmazásban állók nettó keresete alapján 
számított bázis viszonyszám (%), 2001 = 100% 

Nemzetgazdasági ág 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
A, B - Mezőgazdaság, vad-, 
erdő-, halgazdálkodás 100,00 120,17 135,30 145,63 156,70 168,50 175,54 
C, E – Ipar 100,00 115,23 129,89 140,95 153,48 165,56 170,91 
F – Építőipar 100,00 112,93 128,49 137,04 146,67 160,42 175,59 
G - Kereskedelem, javítás 100,00 120,03 134,83 142,27 153,68 169,03 175,90 
H - Szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás 100,00 122,03 138,04 143,25 154,03 165,34 172,08 
I - Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 100,00 116,27 130,76 142,17 155,06 166,38 168,30 
J - Pénzügyi közvetítés 100,00 112,32 126,14 146,83 160,56 185,13 170,45 
K - Ingatlanügyletek, 
gazdasági szolgáltatás 100,00 112,58 124,74 131,37 140,77 149,57 157,59 
L - Közigazgatás, véde-
lem; kötelező társadalom-
biztosítás 100,00 126,64 138,46 140,56 159,84 171,10 183,32 
M – Oktatás 100,00 128,77 159,83 160,03 182,87 192,03 188,62 
N - Egészségügyi, szociá-
lis ellátás 100,00 128,26 162,27 165,46 184,46 193,54 195,26 
O – Egyéb közösségi, 
személyi szolgáltatás 100,00 122,42 144,79 153,50 167,71 176,42 191,72 

(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
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Ennek ellenére az alkalmazotti létszám az ingatlanügyletek ágban fejlődött a 
legdinamikusabban (20. táblázat és 14. ábra). Ez is azt támasztja alá, hogy 
nem a KSH által kimutatott kereseti lehetőségek/kilátások teszik vonzóvá ezt 
az életpályát. 
 
 Az alkalmazásban állók nettó keresetét tekintve (23. táblázat) a verseny-
szférában a nemzetgazdasági átlag alatti, míg a költségvetésben e feletti bérek 
voltak a jellemzőek. Tendenciájában a két szektorban egymásnak ellentétesen 
mozdult el a kereset. A vizsgált időszak elején a versenyszférában az átlag-
hoz képest három éven át csökkenés, míg 2004. vonatkozásában növekedés, 
majd 2005. évi csökkenés után ismét növekedés volt a jellemző. Ebből kö-
vetkezően a jellemzően versenyszférába tartozó ágak, így a mezőgazdaság, az 
ipar, az építőipar, a szállítás, a pénzügyi közvetítés, az ingatlanügyletek és 
egyéb közösségi szolgáltatások esetében nagyon kicsi eltérésekkel hasonló 
tendencia mutatkozott. Mindegyiknél megegyező a 2004. évre történő növe-
kedést követő 2005. évi visszaesés. 
 A KSH 2008. I. negyedévi jelentése szerint a versenyszféra nettó kerese-
te 10,5%-os növekedést mutatott, s ugyanezen időszakban a költségvetési 
szférában 3,7%-os csökkenés volt tapasztalható. 
 
23. táblázat. A Magyarországon alkalmazásban állók nettó keresete alapján 
számított bázis viszonyszám (%), nemzetgazdasági átlag = 100% 

Nemzetgazdasági ág 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
A, B - Mezőgazdaság, 
vad-, erdő-, halgazdálko-
dás 69,64 68,79 65,07 66,67 64,92 65,34 74,84 
C, E – Ipar 100,61 95,79 93,48 96,96 95,52 95,93 97,51 
F – Építőipar 76,98 70,39 68,37 68,71 67,31 68,65 80,06 
G - Kereskedelem, javítás 87,49 86,88 84,24 84,04 82,54 84,77 89,40 
H - Szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás 65,78 66,27 63,50 61,90 60,49 60,05 69,55 
I - Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 110,52 106,65 103,97 108,40 107,33 107,37 104,08 
J - Pénzügyi közvetítés 208,56 196,67 199,56 222,85 221,57 235,69 184,05 
K - Ingatlanügyletek, 
gazdasági szolgáltatás 117,64 109,30 105,73 106,08 102,25 100,44 102,77 
L - Közigazgatás, véde-
lem; kötelező társadalom-
biztosítás 127,20 137,04 131,81 126,65 130,93 130,13 126,99 
M – Oktatás 94,30 105,05 118,36 109,82 114,59 111,54 102,45 
N - Egészségügyi, szo-
ciális ellátás 76,14 84,21 94,72 89,63 90,96 88,60 90,10 
O - Egyéb közösségi, 
személyi szolgáltatás 88,53 90,94 94,20 94,61 93,48 91,15 98,49 
Nemzetgazdaság össze-
sen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Ebből: versenyszféra 99,30 95,20 92,59 95,47 93,82 94,85 97,12 
            költségvetés 102,31 111,76 117,24 111,01 115,06 113,19 108,08 

(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
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Mint előzőekben már említésre került, a költségvetési szférába tartozó 
ágak ellentétes irányú elmozdulásokat mutatnak. Így a közigazgatás, az okta-
tás és az egészségügy a vizsgált időszak eleji növekvő tendenciát követően 
2004. évben visszaesést, 2005. évre növekedést mutatva, a továbbiakban is 
erősen hullámzó tendenciát produkált. 
 

A legmagasabb nettó bér a pénzügyi közvetítés ágban jelentkezett, a 
nemzetgazdasági átlag több mint kétszerese. Figyelmet érdemel, hogy ez az a 
nemzetgazdasági ág, amelynek legkisebb a foglalkoztatotti létszáma (21. táb-
lázat). A legkisebb nettó bért a szálláshely-szolgáltatás érte el. Ezzel kapcso-
latosan elgondolkodtató az a tény, hogy ennek ellenére miért érte meg egyre 
több embernek ebben az ágban tevékenykednie (14. ábra). 
 
Az alkalmazásban állók létszámának és nettó keresetének összefüggései 

Az alkalmazásban állók létszáma és a nettó kereset változásának össze-
függései láncviszonyszámmal kerültek vizsgálatra (15. ábra). 

Az elemző általában azt várja, hogy a nettó kereset növekedést egy-két 
év fáziskéséssel követi az alkalmazásban állók létszámának növekedése is. 
Ez csaknem minden ágban teljesülni látszik. A keresetnövekedés 2002-re a 
legnagyobb arányú, az alkalmazásban állók létszáma ezt 2004. évre követi, 
de lényegesen kisebb arányváltozással. A pénzügyi közvetítés ág az, amely 
minden eddigi szabálynak ellentmondani látszik, ugyanis a keresetnövekedés 
2004-ig folyamatos, ezzel szemben létszámcsökkenés tapasztalható. 2005-re 
az elmozdulás iránya megváltozott, s ez a növekedés a létszám tekintetében 
továbbra is fennmaradt, míg a nettó kereset 2007-re oly drasztikusan vissza-
esett, mint az egyetlen más ágban sem volt tapasztalható. 2007-re hasonlóan 
nagymértékű elmozdulást az oktatás, a szálláshely és az ingatlanügyletek mu-
tattak. A nettó kereset szinten maradása mellett az alkalmazásban állók utolsó 
vizsgált évi létszámának jelentős csökkenése az építőiparban, az egyéb kö-
zösségi szolgáltatásban és a közigazgatásban jelentkezett. 

Összességében áttekintve a versenyszférában alkalmazásban állók lét-
száma és nettó keresete változásait, elmondható, hogy az ide tartozó ágak 
esetében – a fentiekben jellemzetteket kivéve – ugyan ilyen irányú elmozdu-
lás érvényesült. A költségvetést tekintve szintén ugyan az mondható el, mint 
a versenyszféra esetében, azaz az ide tartozó ágak (közigazgatás, oktatás, 
egészségügy és egyéb közösségi szolgáltatás) 2007. évet kivéve ugyan azt a 
tendenciát mutatták mindkét paraméter vonatkozásában. 
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(Forrás: saját szerkesztés a KSH 2008 alapján) 

15. ábra. Az alkalmazásban állók és a nettó kereset változása, előző év = 100%  
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Összegzés 
Nemzetgazdasági szinten áttekintve az alkalmazotti létszámot, az a vizs-

gált időszakban hullámzó tendenciát mutatott. Úgy a versenyszférában, mint 
a költségvetésben a 2003. évben még egyaránt növekedés volt tapasztalható, 
majd azzal egymásnak ellentétes elmozdulás következett be. A versenyszférá-
ban tovább folytatódott a növekedés, míg a költségvetésben elindult egy lét-
számcsökkentési folyamat, hiszen a költségvetési megtakarítások egyik lehet-
séges forrása a munkabérrel történő takarékoskodás. 
 A felsőfokú végzettségűek jelentős része az oktatásban, az egészségügy-
ben, a szociális ellátásban, valamint a közigazgatásban dolgozik, viszont ala-
csony az iparban és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma. 

Az Európai Unió 15 országának átlagában a keresők foglalkoztatásának 
megoszlása a következő: a mezőgazdaság 4%, az ipar 25% és a szolgáltatá-
sok 71%, Magyarországon 2006-ban 1-2% eltéréssel azonos volt az arány. 

Az alkalmazásban állók nettó keresete tekintetében a vizsgált időszakban 
nemzetgazdasági szinten 2001-től 2007-ig összesen 76%-os növekedés volt 
tapasztalható. A versenyszféra az átlaghoz képest 4%-kal maradt el a növe-
kedésben, a költségvetés pedig 10%-kal meghaladta azt. Az egészségügy, az 
egyéb közösségi szolgáltatás és az oktatás szféráiban volt a legnagyobb ará-
nyú a nettó kereset növekedése 2001-es bázis évhez képest 2007-ben. A ver-
senyszférában a nemzetgazdasági átlag alatti, míg a költségvetésben e feletti 
bérek voltak a jellemzőek. 

Az alkalmazásban állók létszáma és a nettó kereset változásának össze-
függései láncviszonyszámmal kerültek vizsgálatra. Az elemző általában azt 
várja, hogy a nettó kereset növekedést egy-két év fáziskéséssel követi az al-
kalmazásban állók létszámának növekedése is. Ez csaknem minden ágban 
teljesülni látszott. A pénzügyi közvetítés ág az, amely minden eddigi szabály-
nak ellentmondani látszott, ugyanis a folyamatos keresetnövekedéssel szem-
ben létszámcsökkenés volt tapasztalható, majd az 2005-re növekedésbe vál-
tott át, amelyet a nettó kereset 2007-re történő drasztikus visszaesése köve-
tett. 

4.2.2. Az alkalmazásban állók létszáma és a nettó keresetek megyénkénti 
alakulása 

Az alkalmazotti létszám és nettó kereset alakulásának megyei szintű 
elemzése feltárja az előzőekben már bemutatott nemzetgazdasági ismérvek 
mellett a területi sajátosságokat is. 
 
A alkalmazásban állók létszámának változása 
 Megyénkénti megbontásban az alkalmazásban állók átlagos létszámát 
tekintve látható (16. ábra, M7 melléklet), hogy 2004-től öt megye (Borsod-
Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom és Pest) kivételével 
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mindenhol csökkenés volt. (2006. évben a nevezéktan KSH módszertani vál-
tozása miatt nem összehasonlítható a korábbi vizsgálati időszak adataival.) 
Két megyében (Komárom-Esztergom és Pest) évről évre növekedett az al-
kalmazásban állók átlagos statisztikai létszáma. További négy megyében 
(Bács-Kiskun, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala) ugyan ez a tenden-
cia érvényesült 2005. év kivételével, amikor is csökkenés jelentkezett. Három 
megye (Nógrád, Tolna és Veszprém) folyamatosan csökkenő trend mutatko-
zott az alkalmazotti létszám vonatkozásában. A nem említett területeken hek-
tikusan hullámzó tendencia érvényesült. A primer kutatás által érintett terüle-
tek közül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Budapesten egymásnak ellen-
tétesen alakult az évről évre változó tendencia, míg Heves megyében 2004-et 
kivéve növekedés volt tapasztalható. 
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(Forrás: saját számítás a KSH 2008 adatbázisa alapján) 
16. ábra. A megyékben alkalmazásban állók átlagos statisztikai létszámának 

változása, 2001 = 100% 
 
 Tekintettel arra, hogy az alkalmazotti létszám függ a megye területének 
és népességének nagyságától, egzakt módon az adatok csak úgy válnak ösz-
szehasonlíthatóvá, ha területegységre (km2) vetítve kerülnek vizsgálatra. Ez 
alapján megállapítható (24. táblázat), hogy Nógrád, Tolna és Veszprém me-
gyékben folyamatosan csökkent az alkalmazotti létszám, 2005. végére 91-92-
93%-ra. Kettő megyében folyamatosan növekvő tendencia volt tapasztalható, 
Komárom-Esztergomban 116%-ra, Pest megyében pedig 117%-ra nőtt a lét-
szám. Bács-Kiskun, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megyékben 
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szintén növekvő irányzat érvényesült, de 2005-re valamelyest csökkent a mu-
tató értéke. 

A 2006. évre történt változásokat az idősoros vizsgálatnál nem állt mó-
domban figyelembe venni, ugyanis a nevezéktan változásai miatt az értékek 
nem ugyanazokat az elemeket tartalmazták, mint az előző években. Azonban 
az megyék alkalmazásban állók szerinti rangsorának megállapításánál már 
ezen adatok is jól hasznosíthatóak. 

Látható, hogy az egy km2-re eső alkalmazásban állók létszámát tekintve 
Budapest van az élen, a legkevesebb személyt foglalkoztató megyénél (So-
mogy megközelítőleg 12-13-14 fő) több mint százszorosát alkalmazza. Ko-
márom-Esztergom megye a második helyét stabilan megőrizte a vizsgált idő-
szak alatt. Még a vizsgált időszak elején Győr-Moson-Sopron a harmadik, 
Pest megye a negyedik helyen állt, a végére a két megye rangsora felcserélő-
dött, annak eredményeként – mint előzőekben már kifejtésre került –, hogy 
Pest megye folyamatos növekedést produkált. 
 
24. táblázat. Egy km2-re eső alkalmazásban állók átlagos statisztikai létszá-
mának megyei szintű alakulása (fő/km2) 

Megye 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 
2005/2001 

% 

Bács-Kiskun 14,31 14,49 14,53 14,59 14,44 17,50 100,90 

Baranya 21,61 21,74 22,32 22,49 22,25 26,46 102,96 

Békés 15,40 15,37 15,73 15,81 15,27 17,02 99,20 

Borsod-Abaúj-Zemplén 21,79 21,56 22,03 21,97 22,20 24,85 101,90 

Budapest 1 429,66 1 480,21 1 456,20 1 464,92 1 447,45 1 843,98 101,24 

Csongrád 24,34 24,50 24,94 24,94 24,75 28,90 101,67 

Fejér 28,39 27,78 27,11 26,98 27,37 31,95 96,44 

Győr-Moson-Sopron 32,57 32,33 32,89 32,42 31,79 36,96 97,60 

Hajdú-Bihar 19,97 20,96 20,52 20,25 20,01 24,18 100,21 

Heves 19,90 20,42 20,63 20,34 20,39 23,54 102,47 

Jász-Nagykun-Szolnok 16,74 16,69 17,45 16,71 16,50 18,75 98,58 

Komárom-Esztergom 34,37 34,90 36,62 38,48 39,93 47,96 116,18 

Nógrád 17,82 17,45 16,93 16,36 16,14 18,23 90,57 

Pest 30,93 31,86 33,83 36,04 36,21 48,27 117,08 

Somogy 12,74 12,80 12,68 12,30 12,26 14,09 96,27 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 19,01 19,60 20,14 20,37 20,18 23,53 106,15 

Tolna 15,44 15,29 15,17 15,00 14,26 17,61 92,38 

Vas 25,67 25,83 25,77 25,07 23,76 27,02 92,58 

Veszprém 21,29 20,92 20,48 20,12 19,85 22,89 93,27 

Zala 21,39 21,61 22,17 22,56 21,48 24,57 100,41 

Összesen 29,00 29,45 29,61 29,72 29,42 35,57 101,44 
*2006-tól az éves munkaügyi statisztikai adatok a teljes nemzetgazdaságra vonatkoznak 
(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
 

A primer kutatás által érintett megyék közül Heves és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye is a középmezőnybe tartozott az egy km2-re eső alkalmazás-
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ban állók átlagos statisztikai létszáma tekintetében. A vizsgált időszak végére 
ezt a pozíciót megőrizve Heves megye kettő hellyel előrelépett, míg Borsod-
Abaúj-Zemplén egyel visszaesett a rangsorban. 
 

Az alkalmazottak nettó keresetének alakulása 
 A megyék helyzetét tekintve a nettó keresetek alakulásának iránya és az 
alkalmazotti létszám vonatkozásában szoros összefüggés nem állapítható 
meg, hiszen míg a nettó keresetek kisebb nagyobb mértékben ugyan, de fo-
lyamatosan emelkedő tendenciát mutattak (17. ábra, M8 melléklet), addig az 
alkalmazásban állók létszáma egyes megyékben folyamatosan növekvő, má-
sokban folyamatosan csökkenő és vannak olyanok, ahol hektikusan változó 
irányba mozdult el. Azonban ha az elmozdulás mértékét nézzük, úgy a vizs-
gált két tényező között ellentétes korrelációt tapasztalhatunk, így például míg 
Nógrád megyében csökkent a legdrasztikusabban az alkalmazottak száma, a 
nettó kereset növekedése éppen ebben a megyében volt a legnagyobb. Addig 
Pest megyében volt a legnagyobb az alkalmazotti létszám növekedése, vi-
szont a keresetek a legkisebb mértékben növekedtek. Összességében a nettó 
kereset folyamatosan növekvő volt, de 2004-ben enyhébb mértékű, mint az 
előző időszakban, valamint a következő évben. 
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(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 

17. ábra. A megyékben alkalmazásban állók nettó keresetének változása, 
2001 = 100% 
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Az alkalmazásban állók nettó keresetének bázis viszonyszámhoz történő 
viszonyítása alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 5., Heves megye a 12. 
és Budapest a 18. helyen állt 2005-ben a nettó kereset növekedése alapján 
felállított megyei rangsorban. A növekedés mértékét alapvetően meghatároz-
za, hogy milyen bérszínvonalról indul a bázis időszakban a vizsgált terület. 
Így fordulhatott elő, hogy Budapest az utolsók között szerepelt, ugyanis ne-
héz az egyébként is magasabb bért túlszárnyalni. 
 A megyék közötti rangsor az alkalmazásban állók nettó keresetének az 
országos átlaghoz történő viszonyítása alapján (25. táblázat) fordítva alakult, 
mint a vizsgált időszak első évéhez (bázisidőszakhoz) viszonyított nettó kere-
set növekedés mértéke (17. ábra, M8 melléklet). 

Az előzőekben leírtakat támasztja alá az a tény is, hogy az országos nettó 
kereset átlagát csak Budapesté haladja meg (25. táblázat), míg a kereset bázis 
évhez viszonyított növekedésben az utolsó előtti helyen állt. 

Heves megye a nettó keresetek átlagát tekintve az előkelő 8., míg Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye a 13. helyen állt a megyék rangsorában. Ez a 
rangsor a nettó keresetek vizsgált időszak alatti növekedése vonatkozásában 
Heves megye esetében a 12., Borsod-Abaúj-Zemplén megye esetében a 6. 
helyet jelentette. 
 

25. táblázat. A megyékben alkalmazásban állók nettó keresete alapján számí-
tott viszonyszám (%), ország összesen = 100% 

Megye 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Bács-Kiskun 83,06 84,08 85,27 85,84 85,80 84,87 

Baranya 87,35 87,92 89,71 90,91 92,30 91,25 

Békés 81,44 82,41 84,40 84,48 85,10 85,62 

Borsod-Abaúj-Zemplén 86,63 87,11 88,53 88,62 89,76 91,34 

Budapest 127,68 129,10 126,56 124,63 124,41 122,42 

Csongrád 87,30 87,78 89,61 90,58 90,27 91,12 

Fejér 101,03 98,74 96,58 98,66 97,55 99,30 

Győr-Moson-Sopron 97,74 96,89 95,72 97,46 96,91 97,05 

Hajdú-Bihar 85,55 86,36 87,26 87,82 88,37 88,32 

Heves 89,16 89,41 89,30 90,95 91,35 91,72 

Jász-Nagykun-Szolnok 84,66 83,53 85,81 85,40 87,04 87,86 

Komárom-Esztergom 92,11 92,87 93,14 95,16 94,49 97,17 

Nógrád 82,27 82,86 86,59 86,75 86,81 88,67 

Pest 98,74 96,97 97,13 96,33 95,47 92,95 

Somogy 81,12 81,24 84,03 84,10 84,83 84,88 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 80,73 81,94 83,98 84,16 84,89 84,50 

Tolna 89,85 89,22 90,08 91,31 91,86 87,95 

Vas 90,99 88,78 89,31 90,93 90,77 93,06 

Veszprém 88,72 87,37 88,65 88,67 88,59 89,66 

Zala 87,33 87,15 87,72 88,81 87,66 88,54 

Országos átlag 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
*2006-tól az éves munkaügyi statisztikai adatok a teljes nemzetgazdaságra vonatkoznak 
(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
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A nagy és vertikális munkaerő keresletnek betudhatóan Budapest, Fejér, 
Pest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék a legkiemelke-
dőbbek az alkalmazásban állók nettó keresetét illetően. Az országos átlagtól a 
legtávolabb álló Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy, Békés, Nógrád és Bács-
Kiskun megye, ezek azok a megyék, melyek az előzőekben már más mutatók 
vonatkozásában is a hátrányosak között szerepeltek. 
 
Összegzés 

Megyénkénti megbontásban az alkalmazásban állók átlagos létszámát 
tekintve 2004-től öt megye, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves kivételé-
vel mindenhol csökkenés volt. A primer kutatás által érintett területek közül 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Budapesten egymásnak ellentétesen 
alakult az alkalmazottak száma, amely az előzőben csökkent, az utóbbiban 
nőtt. Heves megyében 2004-et kivéve növekedés volt tapasztalható. Az egy 
km2-re eső alkalmazásban állók létszámát tekintve Budapest van az élen. A 
primer kutatás által érintett megyék közül Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye a középmezőnybe tartozott. A vizsgált időszak végére ezt a pozíciót 
megőrizve Heves megye két hellyel előrelépett, míg Borsod-Abaúj-Zemplén 
eggyel visszaesett a rangsorban. 

A megyék helyzetét tekintve a nettó keresetek alakulásának iránya és az 
alkalmazotti létszám vonatkozásában szoros összefüggés nem állapítható 
meg, hiszen míg a nettó keresetek kisebb-nagyobb mértékben ugyan, de fo-
lyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, addig az alkalmazásban állók lét-
száma egyes megyékben folyamatosan növekvő, másokban folyamatosan 
csökkenő és vannak olyanok, ahol az hektikusan változó irányba mozdult el. 
Az alkalmazásban állók nettó keresetének bázisviszonyszámhoz történő ha-
sonlítása alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 5., Heves megye a 12. és 
Budapest a 18. helyen állt 2005-ben a nettó kereset növekedése alapján felál-
lított megyei rangsorban. A növekedés mértékét alapvetően meghatározta, 
hogy milyen bérszínvonalról indult a bázisidőszakban a vizsgált terület. Így 
fordulhatott elő, hogy Budapest az utolsók között szerepelt, ugyanis nehéz az 
egyébként is magas bért túlszárnyalni. 
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5. A PRIMER KUTATÁS EREDMÉNYEI 

A kérdőíves felmérés gondos előkészítése és szakszerű végrehajtása 
alapvetően meghatározza az eredmények egzakt kiértékelhetőségét, s haszno-
síthatóságát. 

A kérdőív kiértékelése annak témakörei szerint történt, így a főiskolai és 
egyetemi tanulmányok, a továbbtanulás, a munkahely, a munkanélküliség és 
a személyes kérdések kerültek elemzésre. 

5.1. FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI TANULMÁNYOK 

A felsőfokú tanulmányokat folytatók, végzettek életében meghatározó, 
hogy mikor szerezték a diplomájukat. Ez az első és egyetlen diploma-e az 
életükben, avagy tudásvágyuk további végzettségek szerzésére ösztökélte 
őket. A képzés és elhelyezkedés szempontjából fontos kérdés, hogy egyetemi 
vagy főiskolai végzettséggel rendelkeznek-e, továbbá hogy milyen tudo-
mányágban szereztek jártasságot. Mindezek befolyásolják a megszerzett el-
méleti és gyakorlati tudás egymáshoz viszonyított arányát, melyet a munkál-
tatók az alkalmazás feltételeként határoznak meg. 
 

Az első diploma megszerzése óta eltelt idő átlagosan az összes minta te-
kintetében 14 év (26. táblázat). Heves megyében a felmérés szerint ez átlago-
san 16 év, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében viszont csak 9 év, míg Buda-
pesten 11 év. Ebből jól látható, amit a 9. ábra is alátámaszt, hogy leginkább 
Heves megyében maradtak helyben a diplomások, míg Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből volt a legnagyobb a kiáramlás. 
 
26. táblázat. Az első diploma megszerzése évének minimuma, maximuma, 
közepe és szórása 

Minta Minimum Maximum Közép Szórás 
Teljes 1965 2007 1995,29 10,034 
Heves megye 1965 2007 1993,05 10,708 
B-A-Z megye 1975 2006 2000,48 5,476 
Budapest 1972 2006 1998,01 8,385 
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Az időben legszélesebb skálájú diplomás válaszadók Heves megyéből 
kerültek ki. Ez a tág szórási intervallum jelentősen befolyásolja az egyes kér-
désekre adott válaszokat. 
 
 A felsőoktatási intézmények értékelése során Selmeczy (2007) azt állapí-
totta meg, hogy egyes foglalkozások esetében, az egyetemi diploma mellett a 
munkaadók körében közkedvelt a főiskolai diploma is. Ezt bizonyítja az is, 
hogy a kérdőívet kitöltők közül az első megszerzett diploma képzési típus 
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szerinti megoszlása tekintetében a válaszadók csaknem 3/4-e főiskolai, ¼-e 
pedig egyetemi végzettséggel rendelkezett úgy a teljes mintát tekintve, mint 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
 

72,5%

27,5%

 

73,6%

26,4%

 

73,1%

26,9%

 

67,8%

32,2%

főiskola egyetem  
n = 1 022; n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 

18. ábra. Az első diploma típusa 
 

Budapesten kismértékben (2/3-
1/3 arány) eltér az főiskolát-egyetemet vég-

zettek részesedése. Ez abból adódik, hogy Budapesten van a legnagyobb le-
hetőség a lakóhelyhez közel egyetemre járni, míg az Észak-magyarországi 
régióban, melyhez mindkét vizsgálatba bevont megye tartozik, a főiskolai 
képzés dominál. 
 

A megkérdezettek első diplomájának tudományág szerinti vizsgálatakor 
(27. táblázat) megállapítható, hogy legnagyobb arányban közgazdasági, agrár 
és bölcsész végzettségűek töltötték ki a kérdőívet. 
 

27. táblázat. A megkérdezettek első diplomájának tudományága 
Teljes minta Heves megye B-A-Z megye Budapest 

Első végzettség 
fő % fő % fő % fő % 

Agrár 313 30,6 180 27,4 74 38,3 59 34,5 
Közgazdasági 324 31,7 191 29,0 70 36,3 63 36,8 
Műszaki 51 5,0 33 5,0 4 2,1 14 8,2 
Egészségügyi 34 3,3 24 3,6 7 3,6 3 1,8 
Jogi 24 2,3 12 1,8 8 4,1 4 2,3 
Teológiai 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Természettudományi 83 8,1 68 10,3 12 6,2 3 1,8 
Informatikai 11 1,1 9 1,4 0 0,0 2 1,2 
Kereskedelmi 14 1,4 6 0,9 0 0,0 8 4,7 
Bölcsész 156 15,3 126 19,1 15 7,8 15 8,8 
Marketing 12 1,2 9 1,4 3 1,6 0 0,0 
Egyéb 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 

Heves megye Teljes minta 

B-A-Z megye Budapest 
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A közgazdasági és az agrár végzettség közel azonos súllyal szerepelt, 
együtt a megkérdezettek 56-75%-a rendelkezett ilyen szakirányú diplomával. 
Minimálisan, de a közgazdasági ismeretek kaptak nagyobb hangsúlyt a vizs-
gált területeken, egyedül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több 2%-kal az 
agrár végzettségűek aránya. Heves megyében töltötték ki a bölcsész végzett-
ségűek közül a legnagyobb arányban a kérdőívet (19,1%), míg máshol 8-9% 
között mozgott. Ugyanitt volt a legmagasabb a természettudományi végzett-
séggel rendelkezők aránya (10,3%). 
 

A felsőoktatásban kapott tudás, ismeret a megkérdezettek véleménye 
szerint inkább elméleti (70%), mint gyakorlati (28. táblázat). A főiskolát vég-
zettek úgy ítélték meg, hogy alma materük gyakorlatiasabb, mint egyetemet 
végzett társaiké. 
 
28. táblázat. Gyakorlat és elmélet aránya (%) 

Minta Gyakorlat Elmélet 
Teljes 29,67 70,29 
Főiskolát végzettek 31,14 68,76 
Egyetemet végzettek 25,77 74,32 
n = 1 022 n � főiskolát végzettek = 741; egyetemet végzettek = 281 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Látható, hogy 6%-kal minősítették gyakorlatiasabbnak a főiskolát vég-
zettek az oktatott, általuk megszerzett ismereteket. 
 
Összegzés 

A felsőfokú tanulmányokat folytatók, végzettek életében meghatározó, 
hogy mikor szerezték a diplomájukat. Az első diploma megszerzése óta eltelt 
idő átlagosan az összes minta tekintetében 14 év. Heves megyében a felmérés 
szerint ez átlagosan 16 év, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében viszont csak 9 
év, míg Budapesten 11 év. Leginkább Heves megyében maradtak helyben a 
diplomások, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből volt a legnagyobb a ki-
áramlás. A kérdőívet kitöltők közül az első megszerzett diploma képzési típus 
szerinti megoszlása tekintetében a válaszadók csaknem 3/4-e főiskolai, ¼-e 
pedig egyetemi végzettséggel rendelkezett, úgy a teljes mintát tekintve, mint 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Budapesten kismértékben (2/3-

1/3 
arány) eltér az főiskolát-egyetemet végzettek aránya. A megkérdezettek első 
diplomájának tudományág szerinti vizsgálatakor megállapítottam, hogy a 
közgazdasági és az agrár végzettség közel azonos súllyal szerepelt, együtt a 
megkérdezettek 56-75%-a volt. 

A felsőoktatásban kapott tudás, ismeret a megkérdezettek véleménye sze-
rint inkább elméleti (70%), mint gyakorlati. A főiskolát végzettek úgy ítélték 
meg, hogy alma materük 6%-kal gyakorlatiasabb, mint az egyetemet végzett 
társaiké. 
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5.2. TOVÁBBTANULÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK KIÉRTÉKELÉSE 

A jelenlegi gyors ütemben fejlődő információ központú társadalmunkban 
elengedhetetlenül fontos az élethosszig tartó tanulás. Egyre többen vesznek 
részt az első diploma megszerzése után az úgynevezett posztgraduális képzé-
sekben. Amennyiben továbbtanulásra kerül sor, nem mindegy, hogy milyen 
típusú végzettséget szerez, továbbá az sem, hogy milyen irányú képzésben 
vesz részt. A diplomások sikeres elhelyezkedése érdekében rendkívül fontos 
a több lábon állás, s az is, hogy mi motiválta a továbbtanulást, valamint hogy 
ennek eredményeként hány diplomával rendelkeznek. Nem véletlen, hogy a 
szakirodalmak sokat foglalkoznak a továbbképzéssel és a továbbtanulással. 
Többek közt Mile et al. (2007) kutatásai eredményeként azon megállapításra 
jutott, hogy az 1998-1999-ben végzett diplomások több mint fele szerzett új 
diplomát 2004-ig, közvetlenül az első végzettsége után. Az 1965-2007-ben 
diplomát szerzettek közében végzett saját felmérésemben én is hasonló ered-
ményt kaptam. A főiskolát végzettek 64%-a, míg a várakozással ellentétben 
az egyetemet végzettek 77%-a tanult tovább. 

Az első megszerzett diploma típusa alapján a legnagyobb arányban a he-
ves megyei egyetemet végzettek (29. táblázat). Budapesten mindkét diploma-
típus esetén magas a továbbtanulás aránya, ez szintén annak köszönhető, 
hogy a felsőoktatási intézmények könnyebben elérhetőek, helyileg közelebb 
vannak, mint más megyében. 
A magas továbbtanulási arány minden vizsgált megyében tapasztalható, ez 
nagyon kedvezőnek mondható, hiszen az Európai Unió által támogatott élet-
hosszig tartó tanulás megvalósulni látszik, a megkérdezett diplomások felmé-
rik és tapasztalják ennek jelentőségét. Másrészről vizsgálva azonban arra kö-
vetkeztetek a számokból, hogy egy szakma megszerzése nem elég egy egész 
életen keresztül, kénytelen a diplomás továbbképezni magát. 
 
29. táblázat. Az első diploma megszerzése után továbbtanulók 

Főiskolai végzettséggel tovább-
tanultak 

Egyetemi végzettséggel tovább-
tanultak Minta 

fő * % fő * % 
Teljes 471 63,56 217 77,22 
Heves megye 302 62,40 154 88,51 
B-A-Z megye 90 63,83 25 48,08 
Budapest 79 68,10 38 69,09 
* A megkérdezettek közül az adott megyében lakó, az összes főiskolán, illetve egyetemen végzettekhez viszonyítva 
n = 1 022 n � főiskolát végzettek = 741; egyetemet végzettek = 281 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Az első megszerzett diploma típusa és a továbbtanulás közötti összefüggé-
sek szignifikanciája rendre a következők: Heves megye: 0,000, B-A-Z me-
gye: 0,048, Budapest: 0,897, ezek alapján Budapesten igaz a nullhipotézis, 
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vagyis nincsen kapcsolat a diploma típusa és a továbbtanulás között, míg a 
további két megyében igazolt a kapcsolat ezen ismérvek között. 
 

A továbbtanulás fontossága ma az Európai Unióban nem kérdéses, a 
munkavállalók minden életfázisában hirdetik az élethosszig tartó tanulás je-
lentőségét. Kérdőívemben éppen ezért tartottam fontosnak, hogy a végzett-
séghez kapcsolódóan rákérdezzek a továbbtanulásra. A kapott eredmények 
67%-os továbbtanulást mutattak (30. táblázat), s azt, hogy az egészségügyi és 
az informatikai végzettség kivételével többségében továbbtanultak a megkér-
dezettek (a megkérdezéskor nem volt az feltétel, hogy felsőoktatásban tanul-
janak tovább, lehetett az egy OKJ-s tanfolyam is). 
 
30. táblázat. A diplomát adó végzettség és a felsőoktatásban való továbbtanu-
lás összefüggése 

Továbbtanult-e? 
Végzettség 

Nem Igen 
Agrár 87 227 
Bölcsész 38 118 
Marketing 0 9 
Közgazdasági 152 173 
Műszaki 5 46 
Egészségügyi 21 13 
Jogi 11 13 
Természettudományi 8 76 
Informatikai 7 4 
Kereskedelmi 4 10 
Összesen 333 689 
n = 1 022 
(Forrás: saját gyűjtés) 
 

Véleményem szerint – a kedvező eredmények ellenére – további munka-
vállalókat lenne célszerű bevonni a továbbtanulásba, -képzésbe, hiszen kor-
szerű ismeretek nélkül a munkavállalás és a munkakeresés meghiúsulhat. 
 

Az első diploma és a továbbtanulás képzési típusa között a nullhipotézis 
a legtöbb esetben igazolódott, vagyis nincsen kapcsolat a két ismérv között 
(31. táblázat). Egyedül a PhD képzés vonatkozásában állapítottam meg kap-
csolatot minden területen, vagyis van kapcsolat aközött, hogy milyen képzés-
ben vett először részt a megkérdezett, de ez érthető is, hiszen a PhD képzés 
előfeltétele az egyetemi diploma megléte. 
Az adatok elemzése és a kapott eredmények alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy az első diplomát adó képzés típusa és a diplomát nem adó fel-
sőfokú, valamint a főiskolai, az egyetemi és a PhD képzés között a teljes 
minta vonatkozásában szignifikáns kapcsolat fedezhető fel. 
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31. táblázat. Az első diplomát adó képzés típusa és a továbbtanulás képzés 
típusa közötti összefüggés 

A továbbtanulás képzési típu-
sa 

Főiskolai első 
diplomával 

továbbtanulók 
(fő) 

Egyetemi első 
diplomával 

továbbtanulók 
(fő) 

Szignifikancia 

Teljes minta 
OKJ alapfokú 25 15 0,105 
OKJ középfokú 42 13 0,313 
OKJ felsőfokú 94 27 0,104 
Diplomát nem adó felsőfokú 57 34 0,020 
Főiskolai 187 36 0,000 
Egyetemi 203 121 0,000 
PhD 25 59 0,000 

Heves megye 
OKJ alapfokú 17 9 0,335 
OKJ középfokú 35 9 0,351 
OKJ felsőfokú 56 15 0,282 
Diplomát nem adó felsőfokú 42 21 0,192 
Főiskolai 122 21 0,000 
Egyetemi 131 98 0,000 
PhD 24 47 0,000 

B-A-Z megye 
OKJ alapfokú 4 4 0,133 
OKJ középfokú 4 0 0,220 
OKJ felsőfokú 20 8 0,834 
Diplomát nem adó felsőfokú 4 7 0,005 
Főiskolai 39 4 0,003 
Egyetemi 35 7 0,090 
PhD 0 6 0,000 

Budapest 
OKJ alapfokú 4 2 0,950 
OKJ középfokú 3 4 0,149 
OKJ felsőfokú 18 4 0,133 
Diplomát nem adó felsőfokú 11 6 0,771 
Főiskolai 26 11 0,720 
Egyetemi 37 16 0,711 
PhD 1 6 0,002 

n = 1 022 n � főiskolát végzettek = 741; egyetemet végzettek = 281 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Az OKJ-s képzési irányokkal csak csekély az összefüggés, ezt a kapcso-
latot inkább el kell vetni, mint megerősíteni. A továbbtanulás képzési típusa 
az egyén akaratán és a munkahely elvárásán múlik, s nem azon, hogy főisko-
lát vagy egyetemet végzett-e a munkaerőpiac diplomás szereplője. 
 

A válaszadók közel 50%-a a meglévő szakmája mellé egy új, kiegészítő 
tudást szerzett (32. táblázat). A két megyét vizsgálva második helyre a meg-
lévő szakma továbbképzése került, utolsó helyre pedig a teljesen új szakma 
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tanulása. Budapesten kicsit más a sorrend, legtöbben a második helyre a tel-
jesen új szakma tanulását tették. Ez érthető, hiszen Budapesten nagyobb a 
verseny egy-egy álláshelyért, továbbá a lehetőségek is szélesebb körűek. A 
többlábon állás egy újabb szakma megszerzésével teremthető meg, s mint 
köztudott, a vertikálisabb, kvalifikáltabb tudással rendelkező szakemberek 
nagyobb eséllyel indulhatnak egy-egy cég meghirdetett állásaiért. 
 
32. táblázat. A továbbtanulás képzésének iránya a meglévő végzettséghez 
képest 

Teljesen új szakmát 
tanultam 

Meglévő szakmámat 
képeztem tovább, új 

szakmát nem tanultam 

Meglévő szakmám 
mellé egy új, kiegészítő 

tudást szereztem 
Minta 

fő % fő % fő % 
Teljes 183 23,95 182 23,83 399 52,22 
Heves megye 116 22,48 128 24,81 272 52,71 
B-A-Z megye 23 20,00 31 26,96 61 53,04 
Budapest 44 33,08 23 17,30 66 49,62 

n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Az egyéni motiváció az, amely a megkérdezettek döntő többségét a to-
vábbtanulásra ösztönözte (19. ábra). A munkahelyi elvárás 22-7-16% Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben és a fővárosban, ami nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy a munkahely csak ilyen kismértékben várja el a továbbtanulást. 
Arról van szó, hogy az egyéni motiváció „megelőzi” azt. A munkavállaló 
mind gyakrabban ismeri fel a már olyan sokat emlegetett élethosszig tartó 
tanulás szükségességét, s így az ő akarata egybeesik a munkáltató érdekével. 
 

19%

3%

78%

 

22%

2%

76%

 

7% 7%

86%

 

16%
2%

82%

Munkahelyi elvárás Gyes, gyed alatti tandíjmentesség kihasználása Egyéni motiváció  
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 

19. ábra. A továbbtanulás indokainak megoszlása 
 

Teljes minta Heves megye 

B-A-Z megye Budapest 



100 

A megkérdezettek jelenlegi diplomaszáma vonatkozásában (33. táblázat) 
azt tapasztaltam, hogy csaknem 60%-uk egy diplomával rendelkezik, míg 
30%-uknak van kettő diplomája, s 10%-nak ennél több. Az összefüggés a két 
ismérv között kereszttáblával igazolt (szignifikancia 0,000). 

A nemzetgazdasági ág szerinti megoszlást tekintve az egy főre jutó dip-
lomák számában a vezető helyen az oktatás, a mezőgazdaság és az ingatlan-
ügyek szerepelnek. Kettő vagy annál több diplomával az oktatásban 61-62%, 
a mezőgazdaságban 46% és az ingatlanügyekben csaknem 50% dolgozik. A 
több diploma megszerzésére ezen nemzetgazdasági ágakban dolgozókat az 
alkalmazotti létszám kisebb-nagyobb mértékű csökkenése (kivéve az ingat-
lanügyeket) és a bérek kismértékű emelkedése, illetve változó alakulása ösz-
tönözte (4.2.1. alfejezet). 
 
33. táblázat. A jelenlegi diplomaszám és a munkahely nemzetgazdasági ága 

Diploma száma 
Egy Kettő Három vagy több 

Nemzetgazdasági 
ág 

db % db % db % 
Mezőgazdaság 56 53,9 41 39,4 7 6,7 
Ingatlanügyek, 
gazdasági szolgál-
tatás 

14 51,9 8 29,6 5 18,5 

Oktatás 120 38,1 144 45,7 51 16,2 
Egyéb közösségi, 
személyi szolgál-
tatás 

48 71,6 15 22,4 4 6,0 

Építőipar 14 93,3 1 6,7 0 0,0 
Szálláshely-
szolgáltatás, ven-
déglátás 

14 77,8 1 5,5 3 16,7 

Pénzügyi közvetí-
tés 

58 69,0 21 25,0 5 6,0 

Közigazgatás, 
védelem, kötelező 
társadalombiztosí-
tás 

159 63,9 69 27,7 21 8,4 

Egészségügy, 
szociális ellátás 

31 88,6 3 8,6 1 2,8 

Ipar 39 78,0 8 16,0 3 6,0 
Kereskedelem, 
javítás 

36 85,7 1 2,4 5 11,9 

Szállítás, raktáro-
zás, posta, távköz-
lés 

13 81,3 2 12,5 1 2,2 

Összesen 602 58,9 314 30,7 106 10,4 
Versenyszféra 231 70,4 73 22,3 24 7,3 
Költségvetés 371 53,5 241 34,7 82 11,8 
n = 1 022 n � versenyszféra = 328; költségvetés = 694 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
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Az építőiparban (93%), az egészségügyben (89%) és a kereskedelemben 
(86%) dolgoznak legnagyobb arányban az egy diplomával rendelkezők. An-
nak, hogy ezen ágakban tevékenykedők elegendőnek érezték az egy diplomát 
az álláshelyük megtartásához és létbiztonságuk megteremtéséhez, a jelentős 
mértékű alkalmazotti létszámnövekedés, kivéve az egészségügyet, ahol vi-
szont a bérek emelkedtek jelentősebben, járult hozzá (4.2.1. alfejezet). 

Nemzetgazdasági szinten áttekintve a több diplomával rendelkezők ará-
nyát, azt tapasztaltam, hogy míg versenyszférában dolgozók közel 30%-a, 
addig a költségvetésben 46%-a rendelkezett kettő vagy annál több diplomá-
val. Ennek magyarázatát a 4.2.1. alfejezetben elvégzett elemzések adják, mi-
szerint az alkalmazásban állók létszámát tekintve 2003-ig mindkét szférában 
növekedés volt tapasztalható, majd ellentétes elmozdulás következett be, s a 
költségvetésben elindult a költségtakarékossághoz kapcsolódóan egy jelentős 
létszámcsökkentési folyamat. Jóllehet az átlaghoz képest a nettó keresetek 
10%-kal jobban nőttek, míg a versenyszférában 4%-os elmaradás következett 
be, de 2008. év elején már ez megfordult, nem csak tendenciájában, hanem az 
értékadataiban is. 
 
Összegzés 

A jelenlegi gyors ütemben fejlődő-információ központú társadalmunkban 
elengedhetetlenül fontos az élethosszig tartó tanulás. 

Mile et al. (2007) kutatásai eredményeként azon megállapításra jutott, 
hogy az 1998-1999-ben végzett diplomások több mint fele szerzett új diplomát 
2004-ig, közvetlenül az első végzettsége után. Az 1965-2007 között diplomát 
szerzettek közében végzett saját felmérésemben én is hasonló eredményt kap-
tam. A főiskolát végzettek 64%-a, míg a várakozással ellentétben az egyete-
met végzettek 77%-a tanult tovább. A magas továbbtanulási arány minden 
vizsgált megyében tapasztaltam, mely nagyon kedvezőnek mondható. Az első 
megszerzett diploma típusa alapján a legnagyobb arányban a Heves megyei 
egyetemet végzettek körében, míg Budapesten mindkét diplomatípus esetén 
magas volt a továbbtanulás aránya. A számadatokból arra a következtésre 
jutottam, hogy egy szakma megszerzése nem elég egy egész életen keresztül, 
kénytelen a diplomás továbbképezni magát. 

Kérdőívemben rákérdeztem a továbbtanulásra, s az eredmények 67%-os 
eredmény mutatnak, továbbá azt, hogy főként az egészségügyi és az informa-
tikai végzettségűek nem tanultak tovább. Javaslom – a kedvező eredmények 
ellenére –, hogy további munkavállalókat vonjanak be a továbbtanulásba, -
képzésbe, hiszen korszerű ismeretek nélkül a munkavállalás és a munkakere-
sés meghiúsulhat. 

A továbbtanulás képzési típusa az egyén akaratán és a munkahely elvá-
rásán múlik, s nem azon, hogy főiskolát vagy egyetemet végzett-e a munka-
erőpiac diplomás szereplője. A válaszadók közel 50%-a a meglévő szakmája 
mellé egy új, kiegészítő tudást szerzett. A két megyét vizsgálva második helyre 
a meglévő szakma továbbképzése került, utolsó helyre pedig a teljesen új 
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szakma tanulása. Budapesten kicsit más a sorrend, legtöbben a második 
helyre a teljesen új szakma tanulását tették. 

Az egyéni motiváció az, amely a megkérdezettek döntő többségét a to-
vábbtanulásra ösztönözte. A munkahelyi elvárás 22-7-16% Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben és a fővárosban, ami nem feltétlenül azt jelenti, 
hogy a munkahely csak ilyen kismértékben várja el a továbbtanulást. 

A megkérdezettek jelenlegi diplomaszáma vonatkozásában azt tapasztal-
tam, hogy csaknem 60%-uk egy diplomával rendelkezett, míg 30%-uknak volt 
két diplomája, s 10%-nak ennél több. 

A nemzetgazdasági ág szerinti megoszlást tekintve az egy főre jutó dip-
lomák számában a vezető helyen az oktatás, a mezőgazdaság és az ingatlan-
ügyek szerepelnek. Kettő vagy annál több diplomával az oktatásban 61-62%, 
a mezőgazdaságban 46% és az ingatlanügyekben csaknem 50% dolgozik. Az 
építőiparban (93%), az egészségügyben (89%) és a kereskedelemben (86%) 
dolgoznak legnagyobb arányban az egy diplomával rendelkezők. 

Nemzetgazdasági szinten áttekintve a több diplomával rendelkezők ará-
nyát, azt tapasztaltam, hogy míg versenyszférában dolgozók közel 30%-a, 
addig a költségvetésben 46%-a rendelkezett kettő vagy annál több diplomá-
val. 

5.3. MUNKAHELLYEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉRTÉKELÉSE 

A munkavállaló megélhetése szempontjából nem mindegy, hogy a nem-
zetgazdaság mely szférájában, s azon belül is melyik nemzetgazdasági ágban 
dolgozik, hiszen a versenyszférában a köztudat szerint többet keresnek, míg a 
költségvetésben dolgozók munkahelyét biztosabbnak ítélik meg. Jelenleg a 
gazdaságban az a jellemző, hogy a cégek, melyek alkotják, gyakran változnak 
(átalakulnak, megszűnnek, összeolvadnak, szétválnak), ezért elfogadottá vált, 
hogy a dolgozók nem életük első munkahelyéről mennek nyugdíjba. A mun-
kahely változtatást nagymértékben befolyásolja, hogy milyen munkakör, po-
zíció tölthető be az új munkahelyen, továbbá ehhez milyen felsőfokú végzett-
ség (egyetem vagy főiskola) kell. A majdani nyugdíj szempontjából nem el-
hanyagolandó tény az sem, hogy a munkahelyén a tényleges fizetésével jelen-
tik-e be az adóhatóságok felé a munkavállalót. A diplomás fiatalok számára 
ahhoz, hogy a társadalomban megtalálják a helyüket, rendkívül fontos, hogy 
az egyetemről, főiskoláról való kikerülés után mennyi időn belül tudnak elhe-
lyezkedni. Sokan közülük már a tanulmányok folytatásának ideje alatt elhe-
lyezkednek, főként ha a szülők anyagilag kis mértékben tudják csak támogat-
ni őket. Ebben az esetben fontos kérdés, hogy a tanulmányok befejezése után 
(diploma megszerzés) maradnak-e ugyanazon a munkahelyen és beosztásban 
vagy történik ez irányban változás. Amennyiben hosszabb-rövidebb ideig 
nem tudnak elhelyezkedni a diplomás fiatalok, lényeges kérdésnek tűnik ezen 
tény okainak feltárása, így például ismeretek hiánya, netán túlképzettség vagy 
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éppen az, hogy akar-e dolgozni. A megszerzett képességek, ismeretek, me-
lyeket a munkaerőpiaci kihívásoknak való megfelelésben mozgósítani tud a 
frissdiplomás (például gyakorlati, elméleti tudás, idegen nyelv ismerete, 
használata, továbbtanulási hajlandóság, számítógépes ismeretek), alapvetően 
határozzák meg a munkaerőpiaci státuszát. 
 

A munkahelyek száma és a bruttó kereset kapcsolata igazolt, a Chi négy-
zet próba eredményeként a szignifikancia 0,000 (M9 melléklet). Az első 
munkahelyen dolgozók (20. ábra) több mint 50%-a a minimál- és a diplomás 
minimálbér között keresett. Jól látható, hogy minél többedik munkahelyen 
dolgozott a munkavállaló, annál magasabb fizetési kategóriába szerepelt. A 
negyedik vagy annál többedik munkahelyen dolgozóknak már több mint 
50%-a 300 ezer Ft felett keresett. Ezen vizsgálat eredménye több kérdést is 
felvet. Anyagilag mennyire megbecsültek a diplomás fiatalok? Hiszen az első 
munkahelyen dolgozók többsége kezdő diplomás munkavállaló, akik a gya-
korlat megszerzése érdekében hajlandóak alacsony bérért is munkát végezni. 
Továbbá érdemes-e hűségesnek lenni a céghez? Válaszként a felmérés ered-
ménye azt sugallja, hogy nem. 
 

0,00%
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20,00%

30,00%

40,00%
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60,00%

0 - 65 500 Ft 65 501 – 100 000 Ft 100 001 – 180 000
Ft

180 001 – 200 000
Ft

200 001 – 300 000
Ft

300 001 Ft felett

első második harmadik negyedik vagy annál több
 

n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 

20. ábra. A munkahelyek száma és a bruttó kereset kapcsolata 
 

A kapcsolat erőssége a nemi hovatartozás és a munkahelyek száma alap-
ján végzett megoszlás elemzésekor a szignifikancia 0,005. 
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34. táblázat. A munkahelyek száma és a nemek közötti összefüggés 
Férfi Nő Munkahelyek 

száma fő % fő % 
Első 84 30,2 194 69,8 
Második 75 29,0 184 71,0 
Harmadik 73 32,0 155 68,0 
Negyedik vagy 
annál több 

109 42,4 148 57,6 

n = 1 022 n � férfi = 341; nő = 681 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

A nők többsége életük első, második vagy harmadik munkahelyén dol-
gozott (34. táblázat) a megkérdezés időpontjában. Ugyanakkor a férfiak a 
negyedik vagy annál többedik munkahelyüket foglalták el. 

 
A munkahelyek száma és a nemek kapcsolata erősségének a kereszttábla 

vizsgálat kereteiben kapott szignifikanciája 0,005, vagyis szoros kapcsolat 
fedezhető fel. A nők többsége (28-27%-a) az első, illetve a második munka-
helyén dolgozott (21. ábra). Ezzel ellentétben a férfiak sokkal mobilabbnak 
mutatkoztak, 32%-uk már a negyedik vagy annál többedik munkahelyén dol-
gozott. Ez nagymértékben magyarázható egyrészt a nők mentális beállítottsá-
gával, azaz a biztonságra való törekvésével. Inkább maradnak a nyugdíjas 
állással kecsegtető, ám alacsonyabb fizetést biztosító munkahelyen (20. ábra, 
34. táblázat), mint a férfiak. Ez utóbbiak esetében sokkal erősebb a karrier-
vágy, mely tovább hajtja őket egyik munkahelyről a másikra mindaddig, 
amíg meg nem találják számításukat, továbbá a család fenntartása sem utolsó 
szempontként értékelendő ezen jelenség hátterében. 
 

25%

22%
21%

32%

 

28%

27%
23%

22%

első második harmadik negyedik vagy annál több  
n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 

21. ábra. A munkahelyek száma és a nemek közötti összefüggés 
 

Az elhelyezkedés gyorsasága és a nemzetgazdasági szféra kapcsolatának 
erőssége 0,000. A versenyszférában a megkérdezettek 30%-a a tanulmányai 
alatt már munkában állt (22. ábra), a költségvetésben ugyanezen arány ki-
sebb, 26%, hiszen a közalkalmazotti, köztisztviselői státuszok betöltéséhez 
kötelezően előírtak a végzettségek. 
 

Férfi Nő 



105 

30%

33%

12%

25%

 

26%

48%

9%

17%

már munkában álltam a főiskolai tanulmányok alatt is 0-3 hónapon belül

3-6 hónapon belül 6 hónapon túl  
n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 
22. ábra. Az elhelyezkedés gyorsasága és a nemzetgazdasági szféra kapcsolata 
 

Ez eredményezte azt a tendenciát is, hogy a végzést követően három hó-
napon belül a költségvetésben dolgozók 48%-a tudott elhelyezkedni, míg a 
versenyszférában csupán 33%. Azok, akik a versenyszférában akarnak érvé-
nyesülni jobban kitettek a nehezebb elhelyezkedésnek. 
 

Az elhelyezkedés gyorsasága és a lakóhely közötti kapcsolat szorossága 
0,000. A diploma megszerzése alatti munkavégzés tekintetében (23. ábra) 
Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye állt legközelebb az átlaghoz, míg 
Budapesten jóval az átlag feletti arány volt jellemző. 
 

26%

49%

7%

18%

 

26%

27%15%

32%

 

32%

37%

17%

14%

 

27%

43%

10%

20%

már munkában álltam a főiskolai tanulmányok alatt is 0-3 hónapon belül

3-6 hónapon belül 6 hónapon túl  
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját számítás) 

23. ábra. Az elhelyezkedés gyorsasága és a lakóhely összefüggései 
 

A végzés utáni gyors elhelyezkedést (3 hónapon belül) illetően Heves 
megyében tűnt magasan a legjobbnak a helyzet (49%). A legkritikusabb 
helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alakult ki (27%). Ezt csak súlyos-

Versenyszféra Költségvetés 

Heves 
megye 

B-A-Z 
megye 

Budapest Teljes minta 
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bította az a tény, hogy a diplomás munkavállalók 32%-a hat hónapon túl tu-
dott csak elhelyezkedni. Ezek alkotják azon tényezők egyik csoportját, mely 
alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megyét hátrányos helyzetűnek tekintik ha-
zánkban. 
 

A nemzetgazdasági szféra és a tényleges fizetés bejelentése közötti kap-
csolat erőssége 0,000. Tényként csak annyit lehet leszögezni (24. ábra), hogy 
a versenyszférában dolgozók 6%-a, míg a költségvetésben dolgozók 1%-a 
nyilatkozta azt, hogy nem a tényleges bruttó keresetüket jelenti be a munkál-
tatójuk az illetékes hatóságnál. A kérdésre a versenyszférában dolgozók 7%-
a, és a költségvetésben alkalmazottak 1%-a nem válaszolt. Itt csak feltétele-
zésbe lehet bocsátkozni a „nem válaszolás” tényét illetően, miszerint azért 
nem adott választ a megkérdezett, mert tartott tőle, hogy őszinte válasz esetén 
hátrányos elbánásban részesülhet munkaadója részéről. 
 

87%

6% 7%

 

98%

1%1%

bejelentik nem jelentik be nem válaszolt

 
n = 1 022 n � versenyszféra = 328; költségvetés = 694 
(Forrás: saját számítás) 
24. ábra. A nemzetgazdasági szféra és a tényleges fizetés bejelentésének kap-

csolata 
 

Összességében elmondható, hogy a költségvetési szerveknél sokkal szi-
gorúbban betartják a vonatkozó törvényt, mint a versenyszférában. Így adód-
hatott az a visszásnak tűnő helyzet, hogy míg a köztudatban elterjedt nézet 
szerint a költségvetés kevesebbet fizet, s a versenyszférában dolgozók sokkal 
jobban keresnek, addig a KSH adatai alapján 2007-ben a költségvetésben 
dolgozók átlag bruttó keresete 206 ezer Ft/fő/hó (Nº 124 ezer Ft), a verseny-
szférában 177 ezer Ft/fő/hó (Nº 111 ezer Ft) volt. 
 

Felettébb érdekes eredmények születtek azon kérdés vizsgálatakor, hogy 
milyen célja volt a megkérdezetteknek a diploma megszerzésével (25. ábra). 
Heves megyében válaszolták a legtöbben (44%) azt, hogy a diploma a mun-
kahelyük és a beosztásuk megtartásához szükséges. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében (44%) és Budapesten (43%) a legtöbb válaszadó munkahely vál-
toztatásról számolt be. Budapesten a munkalehetőségek bő tárháza adott lehe-
tőséget a változtatásra, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alapvetően 
munkahely szerzés volt a diplomát adó tanulmányok folytatásának a mozga-
tórugója. 

Versenyszféra Költségvetés 
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A szakirodalmak gyakran hangsúlyozzák: a cégek nem titkolják, a mun-
kaerő kiválasztásánál igenis figyelnek arra, hogy egyetemet vagy főiskolát 
végzett-e a leendő munkavállalója. Sőt mi több, azt is megnézik, hogy mely 
karon, szakon, szakirányon végeztek. Vannak egyetemek és főiskolák, me-
lyek által kibocsátott diplomásokat előnyben részesítenek a munkaadók és 
vannak, amelyeket nem – ebből is látható, hogy nagyon fontos a szakma mel-
lett a piacképes tudást adó felsőoktatási intézmény és kar jövőbe tekintő kivá-
lasztása. 
 

44%

28%

28%

 

24%

32%

44%

 

26%

31%

43%

 

37%

29%

34%

Ugyanaz a munkahelyem maradt, beosztáshoz kellett a diploma

Ugyanaz a munkahelyem, beosztásom megváltozott

Munkahelyet váltottam  
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 
25. ábra. A diploma megszerzése alatt munkában állók munkaköri pozíciója 

 
Az el nem helyezkedés (3 hónapon belüli) fő oka a válaszadók szerint 

egyértelműen a térségben kialakult munkahelyek hiánya volt (35. táblázat).  
 
35. táblázat. A 3 hónapon belüli el nem helyezkedés oka 

Teljes minta Heves megye B-A-Z megye Budapest 
Okok 

fő % fő % fő % fő % 
Ismeretek 
hiánya 

2 0,7 0 0,00 0 0,00 2 3,77 

Túlképzettség 50 16,3 24 14,81 16 17,58 10 18,87 
Továbbtanulás 43 14,1 15 9,26 15 16,48 13 24,53 
Nem akart 
munkába állni 

27 8,8 18 11,11 4 4,40 5 9,43 

Térségben 
kialakult 
munkahely 
hiány 

184 60,1 105 64,82 56 61,54 23 43,40 

Összesen 306 100,0 162 100,00 91 100,00 53 100,00 
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 

Heves megye B-A-Z megye 

Budapest Teljes minta 
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Mindkét megyében 60%-on felüli arányban jelölték meg ezt az okot, míg 
Budapesten csupán 43%-ban. Második legfőbb indokként a túlképzettséget 
(15-19%) említették a válaszadók, valamint Budapesten a továbbtanulás té-
nyét (25%). Heves megyében voltak a legnagyobb arányban azok, akik nem 
is akartak munkába állni. Az ismeretek hiányát igen kevesen jelölték meg, 
csupán Budapesten volt kettő olyan öntudatos válaszadó, aki beismerte hiá-
nyosságait. 

A kérdőívben arra is rákérdeztem, hogy az általam kiválasztott képessé-
gek – így a gyakorlat, elmélet, együttműködés, empátia, szakmai fejlődés, 
vezetői beállítottság és emberekkel való bánás – közül melyek azok, amelye-
ket a munkaerőpiac kihívásainak való megfelelésre leginkább használ a vá-
laszadó. 

Heves megyében az emberekkel való bánásmódot, az együttműködést, az 
empátiát és az elméleti tudást tartották fontosnak (26. ábra, M10 melléklet). 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a gyakorlati tudás, az együttműködés és a 
vezetői beállítottság fontosságát emelték ki, míg Budapesten egyiket sem, a 
felsorolt képességek mindegyikének fontossága a két megyében elért sorrend 
alatt maradt. 
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n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 

26. ábra. A képességek fontossága 
 

A szakirodalmak a munkaerőpiacon elvárt képességek és készségek 
egész tárházát sorolják fel. Felső – Farkas (2007) állítja, hogy a megújulásra 
való képesség kiemelten fontos – ennek alapja az oktatás színvonala –, ez az 
általam felsorolt képességek között is szerepelt, szakmai fejlődés néven, 
amely előkelő helyet kapott (26. ábra, M10 melléklet). 
Mátyás et al. (2007) a legnehezebben teljesíthető elvárásnak a munkatapasz-
talat hiányát említi, ez a kutatásomban gyakorlat néven szerepel, és tulajdon-
képpen az első helyet érte el, amiből az is látszik, hogy a munkaerőpiacon 
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lévő munkavállalók tisztában vannak a munkaadóik elvárásával és azzal, 
hogy mivel kell rendelkezniük, ha munkahelyet akarnak váltani. 

Szedlacsek (2008) szintén a gyakorlat fontosságáról beszélt, a munka-
erőpiacon óriási előnynek titulálta ezt a képességet, hiszen elsősorban olyan 
szakembereket keresnek, akik a megfelelő végzettségük mellett kellő gyakor-
lati tapasztalatokkal is rendelkeznek. Selmeczy (2007) a számítógépes isme-
retek és a nyelvtudás mellett kiemelten fontosnak tartja a munkaerőpiaci fel-
mérések alapján a csapatmunkához szükséges képességeket, mely a kérdőív-
ben együttműködés címszó alatt szerepelt, s a válaszadók nagy számban je-
lölték fontosnak. 
 

Az ismeretek tekintetében arra voltam kíváncsi, hogy melyeket tartja 
fontosnak a megkérdezett a munkavállalásához a következők közül: idegen 
nyelv és számítógépes ismeretek, EU-s és pénzügyi-befektetési ismeretek, 
önismeret, környezetvédelem, munkaerőpiaci, jogi, adózási, mezőgazdasági 
és műszaki ismeretek. 

A kialakult sorrend rendkívül érdekes képet mutatott (27. ábra, M11 mel-
léklet). Budapesten az idegen nyelv és a számítógépes ismereteket tartották a 
legfontosabbnak. Ők már felismerték, hogy a munkahelyekért folyó verseny-
ben ezen ismertek nélkülözhetetlenek, melyek nélkül – a magas munkaerő 
kínálat miatt – labdába sem rúghatnak a végzettségüknek megfelelő állások 
esetében (pl.: vezetői beosztások). 

A szakirodalomban számos tanulmány szól a kiemelten fontos ismere-
tekről. Felső – Farkas (2007) tanulmányában is az informatikai ismereteket, a 
szakmai felkészítéseket és a nyelvi oktatást tartja a versenyképesség kulcs-
elemének. Szedlacsek (2008) is állítja, hogy függetlenül attól, hogy kell-e a 
munkakör betöltéséhez, legalább egy idegen nyelv ismerete és a számítógép 
üzleti célú felhasználása alapkövetelmény. Selmeczy (2007) csatlakozik azok 
táborához, akik az idegen nyelvtudást és a számítógépes ismereteket a mun-
káltatók által legfontosabb ismeretek közé sorolják. Mihály (2007b) cikkében 
egy nagyvállalat elnök vezérigazgatójának javaslatát közvetíti, melynek lé-
nyege, hogy az idegen nyelv tudásának megszerzését adókedvezménnyel 
kötné össze, ösztönözve ezzel a munkavállalók idegen nyelvi képzését, akár 
szorgalomból történő önképzését. Az idegen nyelv fontosságának megállapí-
tása ellenére Tóth et al. (2008) vizsgálatai alapján a megkérdezettek legna-
gyobb hányada Heves megyében nem használta a munkája során az idegen 
nyelvet, de képezte magát eme tekintetben. Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben sem használták, de nem is képezték magukat nyelvtudás területén, Buda-
pesten pedig használták a munkahelyükön és képezték is magukat. 

Heves megyében igazán kiugró eredmény a környezetvédelem esetében 
született, de véleményem szerint még ez az érték is nagyon alacsony – átla-
gosan 2,81 –, ami arra enged következtetni, hogy a diplomás emberek még 
nem érzik a környezetükkel való kapcsolat fontosságát, pedig a környezetünk 
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állapotából következtetni lehet, hogy mennyire figyelünk magunkra és má-
sokra. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 11 ismeretből 8-nak az átlaga maga-
sabb, mint a másik két felmérési területen. Ez a több lábon állást, az ismere-
tek diverzifikációjának szükségességét jelenti, hiszen egy olyan megyében, 
ahol országos szinten a legmagasabbak között van a munkanélküliségi ráta, 
sokféle ismeret birtoklására van szükség ahhoz, hogy a munkavállaló meg 
tudjon felelni a munkaerőpiaci kihívásoknak. 
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n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 

27. ábra. A megkérdezett ismeretek jelentősége 
 

A több mint egy évtizedes publikálás során feldolgozott szakirodalmak-
ból hiányolom az emberekkel való bánás és az empátia szerepének kihangsú-
lyozását. Az emberekkel való bánás mindkét megyében és a fővárosban ma-
gas helyezést kapott, míg az empátia csak kisebbet. Véleményem szerint na-
gyon lényeges ez a képesség, mellyel a másik ember helyzetébe tudjuk kép-
zelni magunkat, s ez fontos az embertársak megértésében. Meglátásom az, 
hogy eme képességgel főként a vezetőknek kellene rendelkezniük. 

A megkérdezettek nem tartották fontosnak a környezetvédelmi, az adó-
zási és a pénzügyi területen való jártasságot. Az adózás igen bonyolult, fo-
lyamatosan, csaknem követhetetlenül változó, de ez nem ad felmentést a tu-
dása alól. A pénzügyi területen való jártasság elengedhetetlen a sikeres gaz-
dálkodásban, hiszen a fogalmak és folyamatok nem ismerete (vagy helytelen 
ismerete) miatt sokan eladósodnak, avagy éppen hozamtól esnek el. A kör-
nyezetvédelem tudatosítása már kisgyermekkortól fogva feladat kell hogy 
legyen, nem csak az ismeretek szintjén, hanem gyakorlati vonatkozásban is. 
 
 Az idegen nyelv használata kritikus pont a munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedés és megmaradás tekintetében, melyet a feldolgozott szakirodalmak 
is alátámasztanak. Felső-Farkas (2007) tanulmányában a nyelvi oktatást tartja 
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a versenyképesség kulcselemének. Hasonlóan Szedlacsekhez (2008), aki azt 
állítja, hogy legalább egy idegen nyelv ismerete alapkövetelmény. Selmeczy 
(2007) csatlakozik azok táborához, akik az idegen nyelv tudást a munkáltatók 
által legfontosabb ismeretek közé sorolják. 
 
36. táblázat. A munkavégzés során használt idegen nyelv és a nyelvi önkép-
zés kapcsolatának vizsgálata (fő) 

Képzi-e magát idegen nyelvtudás tekintetében? 
Igen Nem 

Idegen 
nyelvet 

használ-e a 
munkája 
során? 

fő % fő % 
Szignifikancia 

Teljes minta 
Igen 311 30,4 77 7,6 
Nem 271 26,5 363 35,5 

0,000 

Heves megye 
Igen 45 6,9 200 30,4 
Nem 245 37,2 168 25,5 

0,000 

B-A-Z megye 
Igen 45 23,3 11 5,7 
Nem 51 26,4 86 44,6 

0,000 

Budapest 
Igen 66 38,6 21 12,3 
Nem 52 30,4 32 18,7 

0,048 

n = 1 022 = 100% n � B-A-Z megye = 193 = 100%; Budapest = 171 = 100%; Heves megye = 658 = 100% 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 
 Az idegen nyelv is az élethosszig tartó tanulás részét kell, hogy képezze, 
hiszen a folyamatos tanulással lehet csak szinten tartani a meglévő tudást. Az 
idegen nyelv használata és az abban történő önképzés között a kapcsolat szo-
rossága 0,05 alatt van, a nullhipotézis nem igaz. A munkahelyen történő ide-
gen nyelv használata nem feltétlenül jelenti azt is, hogy e tekintetben 
továbbképezte magát a munkavállaló. Például Heves megyében (36. táblá-
zat), aki saját bevallása szerint használta munkája során az idegen nyelvet 
(37,3%), az kisebb arányban képezte magát (6,9%), mint az, aki nem használ-
ta a nyelvet (37,2%) a munkája során nap mint nap. Vidéken arányában keve-
sebben használták munkájuk során az idegen nyelvet. Heves megye mellett 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére terjedt ki a felmérés, ahol a munkavállalók 
29%-ának volt rá szüksége munkája során. Ellenben Budapesten, ahol sokkal 
több külföldi székhelyű vállalkozás található, továbbá a turista forgalom is 
lényegesen nagyobb, a megkérdezettek több mint fele használta munkájához 
az idegen nyelvet. Többségében, számukra természetes módon 
továbbképezték magukat ezen a területen (38,6%), de még azok is, akiknek 
nem volt szükségük munkájuk ellátásához (30,4%), készülvén a majdani ma-
gasabb színvonalú munkavégzésre, munkakör betöltésére. 
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A kérdőívet kitöltők döntő hányada (85-90%-a) szükségesnek tartotta, 
hogy tovább/átképezze magát (37. táblázat). Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben tartották legnagyobb arányban fontosnak a képzést, mely a megye sajáto-
san nehéz munkaerőpiaci helyzetéből adódik. 
 
37. táblázat. A továbbtanulás szükségessége 

Igen Nem Továbbtanulás 
szükségessége fő % fő % 

Teljes minta 888 86,9 134 13,1 
Heves megye 562 85,4 96 14,6 
B-A-Z megye 174 90,2 19 9,8 
Budapest 152 88,9 19 11,1 
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

A tovább- és átképzés területeire adott válaszok alapján (28. ábra) arra a 
következtetésre jutottam, hogy a legnagyobb arányban saját szakmai vonalon 
tartották fontosnak a képzést. E tekintetben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
képezett kivételt, ahol a meglévő szakmától eltérő ismeretek megszerzése 
volt a leggyakrabban megjelölt válasz. Ennek oka a megye múltjában, a tevé-
kenység struktúra összetételének változásában rejlik. A megyében jellemző 
nehézipar, mely tízezreknek adott munkát, mára már csak nyomokban talál-
ható meg. 
 

51,5% 30,4% 18,1%

39,4% 45,1% 15,5%
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Saját szakmai vonalon Szakmától eltérő ismeretek megszerzése Személyiség-fejlesztés

n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 

28. ábra. A tovább- és átképzés fő irányai 
 

Kifejezetten elszomorító az a tény, hogy a megkérdezettek csupán 15-
22%-a vélte szükségesnek a személyiségfejlesztést. Fontosnak tartom, hogy 
az értelmiségi réteg ismerje meg önmagát és fejlessze különféle tréningekkel. 
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Összegzés 
A munkavállaló megélhetése szempontjából nem mindegy, hogy a nem-

zetgazdaság mely szférájában, s azon belül is melyik nemzetgazdasági ágban 
dolgozik. 

Az első munkahelyen dolgozók több mint 50%-a a minimál- és a diplo-
más minimálbér között keresett. Minél több előző munkahelyen dolgozott a 
munkavállaló, annál magasabb fizetési kategóriába szerepelt. A negyedik 
vagy az utáni munkahelyen dolgozóknak már több mint 50%-a 300 ezer Ft 
felett keresett. 

A nemi hovatartozás és a munkahelyek száma alapján végzett összeha-
sonlítás eredményeként azt tapasztaltam, hogy míg a nők többsége életük el-
ső, második vagy harmadik munkahelyén dolgozott, addig a férfiak legalább 
a negyedik munkahelyüket foglalták el. 

Az elhelyezkedés gyorsasága és a nemzetgazdasági szféra kapcsolatát te-
kintve a végzést követően három hónapon belül a költségvetésben dolgozók 
48%-a tudott elhelyezkedni, míg a versenyszférában csupán 33%-uk. Azok, 
akik a versenyszférában akarnak érvényesülni jobban kitettek a nehezebb 
elhelyezkedésnek. 

A végzés utáni gyors elhelyezkedést (3 hónapon belül) illetően a legkriti-
kusabb helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alakult ki (27%), ahol a 
diplomás munkavállalók 32%-a hat hónapon túl tudott csak elhelyezkedni. 
Ezek alkotják azon tényezők egyik csoportját, mely alapján Borsod-Abaúj-
Zemplén megyét hátrányos helyzetűnek tekintik hazánkban. 

A nemzetgazdasági szféra és a tényleges fizetés bejelentése közötti kap-
csolatot vizsgálva tényként csak annyit lehet leszögezni, hogy a versenyszfé-
rában dolgozók 6%-a, míg a költségvetésben dolgozók 1%-a nyilatkozta azt, 
hogy nem a tényleges bruttó keresetüket jelenti be a munkáltatójuk. 

Összességében elmondható, hogy a költségvetési szerveknél sokkal szigo-
rúbban betartják a vonatkozó törvényt, mint a versenyszférában. Így adódha-
tott az a visszásnak tűnő helyzet, hogy míg a köztudatban elterjedt nézet sze-
rint a költségvetés kevesebbet fizet, s a versenyszférában dolgozók sokkal 
jobban keresnek, addig a KSH adatai alapján 2007-ben a költségvetésben 
dolgozók átlag bruttó keresete 206 ezer Ft/fő/hó (Nº 124 ezer Ft), a verseny-
szférában 177 ezer Ft/fő/hó (Nº 111 ezer Ft) volt. 

Azon kérdés vizsgálatakor, hogy milyen célja volt a megkérdezetteknek a 
diploma megszerzésével, Heves megyében válaszolták a legtöbben (44%), 
hogy a diploma a munkahelyük és a beosztásuk megtartásához szükséges. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Budapesten a legtöbb válaszadó mun-
kahely változtatás igényéről számolt be. 

Az el nem helyezkedés fő oka a válaszadók szerint egyértelműen a tér-
ségben kialakult munkahelyek hiánya volt. Mindkét megyében 60%-on felüli 
arányban jelölték meg ezt az okot. Második legfőbb indokként a túlképzettsé-
get (15-19%) említették a válaszadók. 
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A kérdőívben arra is rákérdeztem, hogy az általam kiválasztott képessé-
gek közül melyek azok, amelyeket a munkaerőpiac kihívásainak való megfele-
lésre leginkább használ a válaszadó. Heves megyében az emberekkel való 
bánásmódot, az együttműködést, az empátiát és az elméleti tudást tartották 
fontosnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a gyakorlati tudás, az együtt-
működés és a vezetői beállítottság fontosságát emelték ki, míg Budapesten 
egyiket sem. Kutatásomban a munkatapasztalat, azaz a gyakorlat, az első 
helyet érte el, amiből az is látszik, hogy a munkaerőpiacon lévő munkaválla-
lók tisztában vannak a munkaadóik elvárásával és azzal, hogy mivel kell ren-
delkezniük, ha munkahelyet akarnak váltani. 

Az ismeretek tekintetében a kialakult vélemények rendkívül érdekes képet 
mutattak. A megkérdezettek Budapesten az idegen nyelv felhasználói tudását 
és a számítógépes ismereteket tartották a legfontosabbnak egybehangzóan a 
munkáltatókkal, akik ugyanezeket emelték ki. Csatlakozom Mihály (2007b) 
cikkében közölt nagyvállalati elnök vezérigazgató javaslatához, miszerint az 
idegen nyelv tudásának megszerzését adókedvezménnyel lenne célszerű ösz-
szekötni, ösztönözve ezzel a munkavállalók ez irányú képzettségének fejleszté-
sét, illetve az önképzést. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 11 ismeretből 8-
nak az átlaga magasabb, mint a másik két felmérési területen. Ez a több lá-
bon állást, az ismeretek diverzifikációjának szükségességét jelenti, hiszen egy 
olyan megyében, ahol országos szinten a legmagasabbak között van a mun-
kanélküliségi ráta, sokféle ismeret birtoklására van szükség ahhoz, hogy a 
munkavállaló meg tudjon felelni a munkaerőpiaci kihívásoknak. 

A több mint egy évtizedes, dolgozatomhoz feldolgozott szakirodalmakból 
hiányolom az emberekkel való bánás és az empátia szerepének kihangsúlyo-
zását. Az emberekkel való bánás mindkét megyében és a fővárosban magas 
helyezést kapott, míg az empátia csak kisebbet. Véleményem szerint nagyon 
lényeges ez a képesség, mellyel a másik ember helyzetébe tudjuk képzelni 
magunkat, s ez fontos az embertársak megértésében. Meglátásom az, hogy 
eme képességgel főként a vezetőknek kellene rendelkezniük. 

A munkahelyen történő idegen nyelv használata nem feltétlenül jelenti 
azt is, hogy e tekintetben tovább-/átképezte magát a munkavállaló. Heves 
megyében saját bevallása szerint 37,3% használta munkája során az idegen 
nyelvet, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 29%-ának volt rá szüksége, 
ellenben Budapesten a megkérdezettek több mint fele használta. 

A kérdőívet kitöltők döntő hányada (85-90%-a) tartotta szükségesnek, 
hogy tovább/átképezze magát. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tartották 
legnagyobb arányban fontosnak a képzést, mely a megye sajátosan nehéz 
munkaerő-piaci helyzetéből adódik. 

A tovább- és átképzés területeire adott válaszok alapján az vált világos-
sá, hogy a válaszadók a legnagyobb arányban saját szakmai vonalon tartot-
ták fontosnak a képzést. Kifejezetten negatívumként értékelhető az a tény, 
hogy a megkérdezettek csupán 15-22%-a vélte szükségesnek a személyiségfej-
lesztést. 
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Fontosnak tartom, hogy az értelmiségi réteg ismerje meg önmagát és fejlesz-
sze különféle tréningekkel. 

5.4. MUNKANÉLKÜLISÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK KIÉRTÉKELÉSE 

A modern piacgazdaság egyik legsúlyosabb problémája a munkanélküli-
ség, melyet a jelenlegi gazdasági válság csak súlyosbít. Éppen ezért tartottam 
fontosnak rákérdezni a diplomások munkaerőpiaci státuszára, hogy munka-
nélküli-e, s ha igen, regisztrálták-e. Ha nem volt munkanélküli, akkor milyen 
ténynek tudta be, hogy sikerült azt elkerülnie (a piacképes szakmai tudásának 
vagy személyiségjegyeinek, netán kapcsolati tőkéjének). A GDP-hez való 
hozzájárulás szempontjából nem mindegy, hogy a munkanélkülisége alatt 
vállalt-e alkalmi munkát az álláskereső, mely egyben lehetőséget is teremthet 
a számára a munkanélküliség alóli kikerülésre. Ez azonban más úton is elér-
hető, például hirdetés útján, ismerősökön keresztül (kapcsolati tőke) vagy a 
Munkaügyi Központok közvetítésével. 
 

A megkérdezettek munkaerőpiaci státuszát (29. ábra) tekintve megállapí-
tottam, hogy arányaiban Heves megyében voltak a legkevesebben munkanél-
küliek (28%), a legtöbben (61%) pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 
mely az előzőekben már többször említett munkaerőpiaci vonatkozásban 
kedvezőtlen adottságai meglétének újabb bizonyítéka. 
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n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját szerkesztés) 

29. ábra. A megkérdezettek munkanélküliségi helyzetének bemutatása 
 

A mélyinterjúk eredményeként azon, a kérdőívet kitöltők részéről, akik 
jelenleg is munkanélküliek, szinte minden esetben elkeseredetten hangzott el 
kilátástalan helyzetük részletezése. Legtöbben nem értették, hogy ha eddigi 
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életük nagy részét tanulással töltötték és gyakorlatot is szereztek, akkor miért 
nem kapnak végzettségüknek megfelelő munkát. Sokan közülük 40 év felet-
tiek, tehát halmozottan hátrányos helyzetűeknek tekinthetők, nehezen talál-
nak munkát. A legtöbben szégyenlik is a helyzetüket, nehezen beszélnek róla, 
egy idegennek könnyebb volt elmondaniuk őszinte panaszaikat. Ez a munka-
nélküliséget egy új perspektíva szerinti megvilágításba helyezi, mégpedig a 
mentálisan kifejtett romboló hatására hívja fel a figyelmet. 
 

A munkahely nemzetgazdasági ága és a megkérdezettek munkaerőpiaci 
státusza közötti összefüggés erőssége 0,000.  
 
38. táblázat. A munkahely nemzetgazdasági ágának és a megkérdezettek 
munkaerőpiaci státuszának összefüggése 

Nem vol-
tam és nem 
is vagyok 

munkanél-
küli 

Jelenleg re-
gisztrált mun-
kanélküli va-

gyok 

Jelenleg nem 
regisztrált 

munkanélküli 
vagyok 

Voltam 
regisztrált 
munkanél-

küli 

Voltam 
nem re-
gisztrált 
munka-
nélküli 

Nemzetgazdasági 
ág 

fő % fő % fő % fő % fő % 
Mezőgazdaság 28 26,9 7 6,7 1 1,0 64 61,5 4 3,9 
Ingatlanügyletek, 
gazdasági szolgál-
tatás 

12 44,4 0 0,0 0 0,0 15 55,6 0 0,0 

Oktatás 240 76,2 1 0,3 0 0,0 71 22,5 3 1,0 
Egyéb közösségi, 
személyi szolgál-
tatás 

39 58,2 7 10,5 0 0,0 21 31,3 0 0,0 

Építőipar 10 66,7 0 0,0 0 0,0 5 33,3 0 0,0 
Szálláshely-
szolgáltatás, ven-
déglátás 

6 33,3 0 0,0 0 0,0 12 66,7 0 0,0 

Pénzügyi közvetí-
tés 

51 60,7 0 0,0 0 0,0 31 36,9 2 2,4 

Közigazgatás, 
védelem, kötelező 
társadalombiztosí-
tás 

171 68,7 0 0,0 1 0,4 64 25,7 13 5,2 

Egészségügy, 
szociális ellátás 

31 88,6 0 0,0 0 0,0 4 11,4 0 0,0 

Ipar 19 38,0 1 2,0 0 0,0 29 58,0 1 2,0 
Kereskedelem, 
javítás 

23 54,8 0 0,0 0 0,0 18 42,8 1 2,4 

Szállítás, raktáro-
zás, posta, távköz-
lés 

10 62,5 0 0,0 0 0,0 6 37,5 0 0,0 

Versenyszféra 163 49,7 14 4,3 0 0,0 143 43,6 8 2,4 
Költségvetés 477 68,7 2 0,3 2 0,3 197 28,4 16 2,3 
Összesen 640 62,6 16 1,6 2 0,2 340 33,3 24 2,3 
n = 1 022 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
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Arányaiban a legtöbb regisztrált munkanélküli (38. táblázat) a szállás-
hely-szolgáltatás, a mezőgazdaság, az ipar és az ingatlanügyletek nemzetgaz-
dasági ágakban volt (67-56%). Akik a megkérdezéskor is regisztrált munka-
nélküliek voltak, saját bevallásuk szerint legnagyobb arányban, az egyéb kö-
zösségi szolgáltatásból, a mezőgazdaságból és az iparból kerültek ki (11-7-
2%). Pozitívumként értékelendő, hogy hazánk nemzetgazdasági ágainak 
többségében a dolgozók legnagyobb aránya (55-89%) sem a felméréskor, 
sem előtte nem volt munkanélküli. Ezek közül a jelentősebbek: egészségügy, 
oktatás, közigazgatás és építőipar. Ma, 2009 év elején az építőiparról ez már 
nem mondható el, sőt, az ág a nagymértékű körbetartozások folytán összeom-
lással fenyeget, melynek hatásaként a munkanélküliség jelentős növekedése 
prognosztizálható. 
 

A munkaerőpiaci státusz és a nettó kereset összefüggéseit nemzetgazda-
sági áganként áttekintve látható (30. ábra), hogy a költségvetési szférához 
tartozó oktatás, egyéb közösségi szolgáltatás, közigazgatás és egészségügy 
az, ahol a nettó keresetek 2007. évre a legnagyobb mértékben növekedtek, s 
ugyanitt a legmagasabb azok aránya, akik soha nem voltak munkanélküliek.  
 

 
Nettó kereset, bázis = szekunder kutatás, 22. táblázat (KSH 2008) 
n = 1 022 n 
(Forrás: saját szerkesztés) 

30. ábra. A munkaerőpiaci státusz és a nettó kereset összefüggései nemzet-
gazdasági áganként 

 
Ezzel ellentétben a versenyszférába tartozó egyes ágaknál, így például a 

mezőgazdaságban, az ingatlanügyletekben, a szálláshely-szolgáltatásban és 
az iparban, lényegesen kisebb mértékben emelkedtek a nettó keresetek, s ez-
zel párhuzamosan ezekből az ágakból kerültek ki a legnagyobb arányban 
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munkanélküliek. Tehát azt mondhatjuk, hogy a költségvetési szféra az, amely 
a legbiztosabban fizető, és munkaerő megtartás szempontjából a legstabilabb 
állásokat biztosítja. Míg a versenyszférában dolgozók sokkal kiszolgáltatot-
tabbak, hátrányosabb helyzetben vannak. 
 

A kutatás alapján a költségvetésben tapasztalt stabil dolgozói állomány 
(69%) kialakulása mögött a nemzetgazdasági átlag kereseteknél magasabb 
fizetések, bázisidőszakhoz viszonyítva a legnagyobb nettó kereset növekedés 
tapasztalható, mely az alkalmazásban állók létszámcsökkenése mellett ment 
végbe, s ez indokolja a fizetések növekedését (39. táblázat). 
 
39. táblázat. A munkaerőpiaci státusz, a nettó kereset és az alkalmazásban ál-
lók statisztikai létszámának összefüggései nemzetgazdasági szféránként (%) 

Megnevezés Költségvetés Versenyszféra 
Nem voltam és nem is vagyok munkanélküli 
(saját felmérés) 68,7 49,7 

Voltam regisztrált munkanélküli (saját felmérés) 28,4 43,6 
A Magyarországon alkalmazásban állók nettó 
keresete alapján számított bázis viszonyszám 
2007-ben, 2001 = 100% 

186,43 172,08 

A Magyarországon alkalmazásban állók nettó 
keresete alapján számított bázis viszonyszám 
2007-ben, nemzetgazdasági átlag = 100% 

108,08 97,12 

A Magyarországon alkalmazásban állók átlagos 
statisztikai létszáma alapján számított bázis 
viszonyszám 2007-ben, 2001 = 100% 

94,93 102,14 

(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Felmérésemben a versenyszférában dolgozók munkanélküliségnek való 
nagyobb kitettségét tapasztaltam (44%), valamint a nemzetgazdasági átlag 
alatti nettó kereseteket, s ezen nettó keresetek bázis időszakhoz viszonyított 
növekedése kisebb mértékű volt, mint a költségvetési szférában, melyet az 
alkalmazásban állók statisztikai létszámának növekedése is indokol. 
 

A jövő alakítása szempontjából nem elhanyagolandóak azok a tapaszta-
latok, hogy a megkérdezetteknek hogyan sikerült elkerülniük a munkanélkü-
liséget (40. táblázat). 
 
40. táblázat. A munkanélküliség elkerülésének oka 

Teljes minta Heves megye B-A-Z megye Budapest 
Elkerülés oka 

fő % fő % fő % fő % 
Piacképes szakmai 
tudás 

444 44,6 335 46,1 44 39,6 65 41,4 

Megfelelő szemé-
lyiségjegyek 

265 26,6 203 27,9 22 19,8 40 25,5 

Kapcsolati tőke 273 27,5 180 24,8 45 40,6 48 30,6 
Rendelkezésre 
álló anyagi háttér 

13 1,3 9 1,2 0 0,0 4 2,5 

n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
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Heves megyében és Budapesten a piacképes szakmai tudást tartották a 
munkanélküliségtől való távolmaradás legfőbb okának, ezzel ellentétben 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kapcsolati tőkét emelték ki, de a piacké-
pes szakmai tudás is csaknem hasonló súlyt kapott a megkérdezettek válasza-
iban. A megfelelő személyiségjegyek is közel 25%-ban kerültek megjelölés-
re. Nem utolsó szempont, hogy a rendelkezésre álló anyagi hátteret csaknem 
elhanyagolhatónak tartották a kérdőívet kitöltők. 
 

A kapcsolat erőssége az alkalmi munkavállalás és a lakóhely megyéje 
között 0,000. A vizsgálat alá volt területeken (41. táblázat) egyaránt nem volt 
jellemző a munkanélküliség alatti alkalmi munkavállalás. Bár ha megnézzük, 
nem elhanyagolható azok aránya sem (33-42%), akik vállaltak alkalmi mun-
kát, s ezzel hozzájárultak a GDP növekedéséhez, továbbá esélyt adtak önma-
guknak arra, hogy hamarabb találjanak munkáltatóra azáltal, hogy nem estek 
ki a napi munkarutinból és feltehetően mentálisan is kevésbé sérültek. 
 
41. táblázat. Munkanélküliség alatti alkalmi munkavállalás 

Vállalt-e munkanélkülisége alatt alkalmi munkát? 
igen nem nem válaszolok Minta 

fő % fő % fő % 
Teljes  140 37,0 228 60,3 10 2,7 
Heves 63 32,8 120 62,5 9 4,7 
B-A-Z 47 41,2 67 58,8 0 0,0 
Budapest 30 41,7 41 56,9 1 1,4 
n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

Arra a kérdésre, hogy hogyan sikerült kikerülni a munkanélküliségi stá-
tuszból (42. táblázat), a többség az ismerősök segítségét jelölte meg. Nem 
elhanyagolandó azok aránya sem, akik a hirdetés útján találtak munkát. A 
Munkaügyi Központ kiközvetítése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében bizo-
nyult a legeredményesebbnek. 
 
42. táblázat. A munkanélküliségből való kikerülés oka 

Teljes minta 
Heves 
megye 

B-A-Z 
megye 

Budapest Kikerülés 
oka 

fő % fő % fő % fő % 
Hirdetés 
útján 

111 30,7 51 27,0 36 35,0 24 34,8 

Ismerősökön 
keresztül 

209 57,9 117 61,9 51 49,5 41 59,4 

Munkaügyi 
Központ 
kiközvetíté-
sével 

41 11,4 21 11,1 16 15,5 4 5,8 

n = 1 022 n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
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Az eredmények igazolni látszanak azon feltevésem, miszerint a kapcso-
lati tőke meghatározó a munkaerőpiacra kerülés folyamatában. Hadi László, a 
Job Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója azt nyilatkozata, hogy 
világjelenségként prognosztizálható az állások 60%-ának ismertség útján, 
30%-ának hirdetés útján és csak 10%-ának közvetítő cégek útján történő be-
töltése. A saját kutatásom adatainak kiértékelt eredménye is alátámasztja az 
ügyvezető igazgató úr nyilatkozatában elhangzottakat. 
 
Összegzés 

A modern piacgazdaság egyik legsúlyosabb problémája a munkanélküli-
ség, melyet a jelenlegi gazdasági válság csak súlyosbít. 

A megkérdezettek munkaerő-piaci státuszát tekintve megállapítottam, 
hogy arányaiban Heves megyében voltak a legkevesebben munkanélküliek, a 
legtöbben pedig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 

A munkahely nemzetgazdasági ága és a megkérdezettek munkaerő-piaci 
státusza közötti összefüggést tekintve arányaiban a legtöbb regisztrált mun-
kanélküli a szálláshely-szolgáltatás, a mezőgazdaság, az ipar és az ingatlan-
ügyletek nemzetgazdasági ágakban volt. 

A munkaerő-piaci státusz és a nettó kereset összefüggéseit nemzetgazda-
sági áganként vizsgálva a költségvetési szférához tartozó ágak azok, ahol a 
nettó keresetek 2007-re a legnagyobb mértékben növekedtek, s ugyanitt a 
legmagasabb azok aránya, akik soha nem voltak munkanélküliek. Ezzel ellen-
tétben a versenyszférába tartozó egyes ágaknál lényegesen kisebb mértékben 
emelkedtek a nettó keresetek, s ezzel párhuzamosan ezekből az ágakból kerül-
tek ki a legnagyobb arányban munkanélküliek. 

A kutatás alapján a költségvetésben tapasztalt stabil dolgozói állomány 
kialakulása mögött a nemzetgazdasági átlagkereseteknél magasabb fizetések, 
bázisidőszakhoz viszonyítva a legnagyobb nettó keresetnövekedés tapasztal-
ható, mely az alkalmazásban állók létszámcsökkenése mellett ment végbe, s 
ez eredményezte a fizetések növekedését. Felmérésemben a versenyszférában 
dolgozók munkanélküliségnek való nagyobb kitettségét tapasztaltam, vala-
mint a nemzetgazdasági átlag alatti nettó kereseteket. Ezen nettó keresetek 
bázisidőszakhoz viszonyított növekedése kisebb mértékű volt, mint a költség-
vetési szférában, melyet a versenyszférában alkalmazásban állók statisztikai 
létszámának növekedése is indokol. 

A megkérdezettek a piacképes szakmai tudást tartották a munkanélküli-
ség elkerülésének legfőbb tényezőjének, továbbá a kapcsolati tőkét emelték ki. 
A megfelelő személyiségjegyek is közel 25%-ban kerültek megjelölésre. 

Az eredmények igazolni látszanak azon feltevésem, miszerint a kapcsolati 
tőke meghatározó a munkaerőpiacra kerülés folyamatában. Hadi László, a 
Job Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója azt nyilatkozata, hogy 
világjelenségként prognosztizálható az állások 60%-ának ismertség útján, 
30%-ának hirdetés útján és csak 10%-ának közvetítő cégek útján történő be-
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töltése. A saját kutatásom adatainak kiértékelt eredménye is alátámasztja az 
ügyvezető igazgató úr nyilatkozatában elhangzottakat. 

5.5. AZ ELÉRT BRUTTÓ JÖVEDELEM NAGYSÁGÁT BEFOLYÁSOLÓ NÉHÁNY 

TÉNYEZŐ VIZSGÁLATA 

A felsőfokú végzettség megszerzése hosszú távú befektetés, s mint ilyen, 
a hozadéka a munkabér nagyságában realizálódik. A pályakezdőket kevésbé, 
a már munkatapasztalatot szerzett diplomásokat jobban megfizeti a munka-
erőpiac. A munkavégzés célja a megélhetéshez szükséges jövedelem meg-
szerzése, ezért nem mindegy, hogy az elért jövedelem milyen kondíciók mel-
lett került megszerzésre. Ennek felderítésére elemzés tárgyává tettem az elért 
bruttó jövedelem nagyságát befolyásoló néhány tényező vizsgálatát, úgy 
mint: a legmagasabb iskolai végzettség, a munkahely nemzetgazdasági ága, a 
munkavállaló neme és életkora, valamint lakóhelyének településtípusa. 
 

Az álláspiacon – egyes vélemények szerint – nincsen akkora fizetésbeli 
különbség a főiskolát és az egyetemet végzettek között, mint amekkorát a 
statisztika jelez. KSH adatok alapján a főiskolát végzettek 2006-ban havi 
bruttó 316 000 Ft-ot kaptak, az egyetemi diplomával rendelkezők pedig 
csaknem 445 000 Ft-ot vihettek haza. A diplomások keresete majdnem ötször 
annyi volt, mint az általános iskolát be nem fejezett munkavállalóké. Egyetér-
tek a szakirodalmakban megfogalmazott azon állítással, miszerint a doktori 
fokozatot nem díjazza kellőképpen a magyar piac. Átlagosan bruttó 333 000 
Ft-ra számíthatnak havonta a frissen doktorált álláskeresők. 
 

43. táblázat. Az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadók legmagasabb 
iskolai végzettsége közötti kapcsolat 

Főiskola Egyetem PhD Havi át-
lag bruttó 
jövedelem fő % fő % fő % 

0 - 65.500 
Ft 

21 3,5 4 1,0 0 0,0 

65.501 - 
100.000 Ft 

73 12,1 28 7,2 0 0,0 

100.001 - 
180.000 Ft 

220 36,6 140 36,2 4 12,1 

180.001 - 
200.000 Ft 

52 8,6 58 15,0 6 18,2 

200.001 - 
300.000 Ft 

172 28,6 97 25,1 19 57,6 

300.001 Ft 
felett 

44 7,3 51 13,2 4 12,1 

Nem vála-
szolt 

20 3,3 9 2,3 0 0,0 

n = 1 022 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
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Az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadók legmagasabb iskolai vég-
zettsége közötti kapcsolat erőssége 0,000. A felmérés adatait áttekintve (43. 
táblázat) megállapítható, hogy a főiskolát és egyetemet végzettek legnagyobb 
arányban (36,6-36,2%) a 100 és 180 ezer Ft keresetkategóriába estek. Ez a 
KSH adataihoz viszonyítva azt jelenti, hogy a főiskolát végzettek 136-216 
ezer Ft-tal, míg az egyetemet végzettek 265-345ezer Ft-tal kerestek keveseb-
bet a felmérésben résztvevők körében. A következő keresetkategória a 200 és 
300 ezer Ft-os, amelyet a felmérésben a főiskolai, egyetemi és PhD végzett-
ségűek a legnagyobb arányban megjelöltek (28,6-25,1-57,6%). A KSH adata-
it figyelembe véve ezen kategóriánál a főiskolát végzettek csak 16-116 ezer 
Ft-tal, míg az egyetemet végzettek 145-245 ezer Ft-tal kerestek kevesebbet. 
A PhD-val (minősítéssel) rendelkezők ezt a fizetéskategóriát jelölték meg a 
legnagyobb arányban, ám itt is 33-133 ezer Ft-tal alatta maradt a fizetésük a 
KSH által 2006. évre közölt átlagnak. 
 

Az átlag bruttó jövedelem és a munkahely nemzetgazdasági ága közötti 
összefüggés erőssége 0,000. A megkérdezettek felméréskori munkahelyének 
nemzetgazdasági ágát a bruttó keresetükkel (a marketing módszertanban el-
fogadottakat alapul véve) vetettem össze, melyből az derült ki – 1 022 darab 
kérdőív alapján –, hogy 100 001 – 180 000 Ft közötti bruttó keresetek a jel-
lemzőek (44. táblázat), főként a mezőgazdaság, az ingatlanügyletek, az okta-
tás, az egyéni közösségi szolgáltatás és az egészségügy nemzetgazdasági 
ágakban. Ezt támasztják alá azok a szakirodalmi felmérések is, melyek sze-
rint az átlagosnál alacsonyabb fizetési elvárásokat fogalmaznak meg a lelké-
szek, a zenészek, az egészségügyi főiskolát végzettek, az általános iskolai 
tanárok, a pszichológusok, a nyelvészek, a kertészek és az orvosok. Jóllehet 
közülük is az a munkavállaló, aki rendelkezik nyelvtudással, magasabb bér-
pozícióból indul. 

A KSH adatai alapján a nemzetgazdasági szintű átlag bruttó kereset 
2007-ben 185 017 Ft volt. Ennél alacsonyabb fizetéskategóriát a szálláshely 
ágban (65-100 ezer Ft között, a megkérdezettek 50%-a) és az építőiparban 
(maximum 65 ezer Ft, a megkérdezettek 33,3%-a) jelöltek meg. A statisztikai 
átlagnál magasabb keresetet a közigazgatásban (200-300 ezer Ft között, a 
megkérdezettek 53,8%-a), az iparban (200-300 ezer Ft között, a megkérde-
zettek 36,0%-a) és a szállításban (300 ezer Ft felett, a megkérdezettek 37,4%-
a) dolgozók vallottak be. A közigazgatásban elért, a versenyszférához viszo-
nyítottan magasnak mondható, bruttó bér nagymértékben a köztisztviselők, a 
közalkalmazottakénál magasabb fizetésével magyarázható. 

A pénzügyi közvetítés és a kereskedelem azok az ágak, ahol nagy arány-
ban nyilatkoztak a megkérdezettek úgy a statisztikai átlag alatti, mint a feletti 
bérekről. 

A mezőgazdaság, az építőipar, a pénzügyi közvetítés, az ipar és a szállí-
tás ágakban többen nem válaszoltak, vagyis érzékeny kérdésnek vélték a ke-
reset megválaszolását. Indoklást nem adtak, de a szakirodalmak utalást tesz-
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nek a feketemunka jelenlétére, továbbá a versenyszférában megjelenő jövede-
lem eltitkolásra utal az a tény is, hogy a költségvetési szférába tartozó egyet-
len egy ágban sem mutatkoztak a válaszadók fizetés érzékenynek. 
 
44. táblázat. Az átlag bruttó jövedelem és a munkahely nemzetgazdasági 
ágának összefüggése (%) 

Nemzetgazdasági 
ág 

Bruttó 
jövedelem 
KSH 2007 

(Ft) 

0 - 
65.500 

Ft 

65.501 - 
100.000 

Ft 

100.001 
- 

180.000 
Ft 

180.001 
- 

200.000 
Ft 

200.001 
- 

300.000 
Ft 

300.001 
Ft felett 

Nem 
vála-
szolt 

Mezőgazdaság 122 089 3,8 8,7 37,5 20,2 19,2 4,8 5,8 
Ingatlanügyek, 
gazdasági szolgál-
tatás 

191 806 0,0 0,0 51,9 0,0 29,6 18,5 0,0 

Oktatás 193 208 1,6 5,7 53,3 13,7 18,4 6,3 1,0 
Egyéb közösségi, 
személyi szolgál-
tatás 

181 181 6,0 16,4 41,8 10,4 17,9 6,0 1,5 

Építőipar 135 984 33,3 20,0 0,0 20,0 13,3 6,7 6,7 
Szálláshely-
szolgáltatás, ven-
déglátás 

112 033 0,0 50,0 38,9 0,0 0,0 11,1 0,0 

Pénzügyi közvetí-
tés 

390 508 7,1 12,0 26,2 8,3 26,2 13,1 7,1 

Közigazgatás, 
védelem, kötelező 
társadalombiztosí-
tás 

253 298 0,4 2,8 20,9 9,2 53,8 12,1 0,8 

Egészségügy, 
szociális ellátás 

159 847 0,0 28,6 65,6 2,9 0,0 2,9 0,0 

Ipar 178 169 0,0 14,0 12,0 16,0 36,0 14,0 8,0 
Kereskedelem, 
javítás 

158 092 0,0 33,3 11,9 0,0 33,3 16,7 4,8 

Szállítás, raktáro-
zás, posta, távköz-
lés 

194 810 0,0 18,8 0,0 18,8 0,0 37,4 25,0 

Versenyszféra 177 413 5,5 15,2 29,6 7,6 22,0 13,7 6,4 
Költségvetés 206 225 1,0 7,3 38,5 13,1 31,1 7,8 1,2 
Összesen 185 017 2,4 9,9 35,6 11,4 28,2 9,7 2,8 

n = 1 022 
(Forrás: saját gyűjtés, számítás) 
 

A KSH adatai alapján is jelentős különbségek vannak az egyes nemzet-
gazdasági ágakban elért keresetek között. Ezen konjunktúra jelzőszám a sze-
kunder kutatás során a 4.2.1. fejezetben (21-23. táblázatok, 15. ábra) eleme-
zésre került. Továbbá az 5.4. fejezetben a megkérdezettek munkaerőpiaci 
státusza és keresete összefüggései nemzetgazdasági áganként kerültek feltá-
rásra (30. ábra). Valamint a 39. táblázatban nemzetgazdasági szféránként 
vizsgáltam meg az összefüggést a munkaerőpiaci státusz, a kereset és az al-
kalmazásban állók átlagos statisztikai létszáma között. 
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A keresetek és a nemek kérdése örök problematika, számos szakiroda-
lom foglalkozik ezzel a kérdéssel. Kontz (2004) tényként állítja, hogy az is-
kolai végzettség emelkedésével nő a férfiak és a nők jövedelme közötti kü-
lönbség. Míg a szakközépiskolai végzettségű férfiak keresete 13%-kal maga-
sabb, mint az azonos végzettséggel rendelkező nőké, addig az egyetemet 
végzett diplomás nők jövedelme közel negyedével alacsonyabb, mint az 
egyetemet végzett férfiaké. A nők munkaerőpiaci pozíciója rosszabb a férfia-
kénál, a külső és a belső munkaerőpiac a nők hátrányára rangsorolja a foglal-
kozásokat és a munkaköröket, a nemek közötti keresetkülönbség makacsul 
tartja magát. 
 

2%

11%

16%

3%
13%

35%

12%

7%

27%

5%

39%

30%

0 - 65.500 Ft 65.501 - 100.000 Ft 100.001 - 180.000 Ft 180.001 - 200.000 Ft 200.001 - 300.000 Ft 300.001 Ft felett
 

n = 1 022 
(Forrás: saját szerkesztés) 
31. ábra. Az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadók nemének kapcsolata 
 

Felmérésemben az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadók neme 
kapcsolatának szorossága 0,000. A 100 ezer Ft alatt keresőknek (31. ábra) 
16%-a nő, míg a férfiaknak csak 7%-a tartozott ebbe a kategóriába. Legna-
gyobb arányban a fizetések a 100-180 ezer Ft és a 200-300 ezer Ft közötti 
sávokba esett, viszonylag nem nagy arányeltéréssel a nemek tekintetében. A 
300 ezer Ft felett keresők között több mint kétszer annyi férfi szerepelt, mint 
nő. 
 

Az iskolázottságon túlmenően az életkor is nagymértékben befolyásolja 
a jövedelmek mértékét. A KSH szerint, amíg egy 31-40 év közötti több éves 
munkatapasztalattal rendelkező munkavállaló átlagos havi bruttó bére 175 
ezer Ft körül volt, addig az 56 év felettiek havi bruttó jövedelme elérte a 187 
ezer Ft-ot. A magasabb életkorhoz kötődő nagyobb jövedelem abból is adó-
dik, hogy a fiatalabb munkavállalók még hajlandóak a szürke-, illetve fekete-
gazdaság szereplőjeként alacsonyabb bejelentett bérért is dolgozni, azonban 

nő 

férfi 
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50 év felett már megnő az öngondoskodási igény, így a legtöbben a bejelen-
tett, legális jövedelemért hajlandóak csak dolgozni. 
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10%

20%
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40%
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200.001 - 300.000 Ft 300.001 Ft felett nem válaszolt

n =1 022 
(Forrás: saját szerkesztés) 
32. ábra. Az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadók életkora közötti kapcsolat 
 

Az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadók életkora közötti kapcsolat 
erőssége 0,000. A kereseteket az életkor függvényében vizsgálva (32. ábra) 
látható, hogy míg a 21-24 évesek 65-180 ezer Ft között kerestek többségé-
ben, addig a 25-29 éveseknél már a 100-180 ezer Ft közötti fizetések voltak a 
jellemzőek. A 10 évvel idősebbeknél ezen fizetési kategória mellett a 200-
300 ezer Ft-os fizetési sáv egyre inkább dominált. Látható, hogy a kor 
előrehaladtával szélesedtek a nagyobb kereseti sávok, és az 50-59 évesek már 
kizárólag 100 ezer Ft feletti keresettel rendelkeztek. 
 

Az átlag bruttó kereset és a válaszadó lakóhelyének típusa közötti kap-
csolat erőssége 0,000. A lakóhely szerint áttekintve a kereseteket (33. ábra) 
elmondható, hogy minél nagyobb településről volt szó, annál szélesebb sáv-
ban jelentek meg a magasabb fizetési kategóriák. Jóllehet a fővárosban is 
előfordult, ha kis mértékben is, hogy 100 ezer Ft alatti bért ért el a munkavál-
laló, de falun és községben ez egyre nagyobb mértékű volt, csaknem elérte a 
20%-ot. Valamennyi településtípus esetében a 100-200 ezer Ft közötti fize-
téskategória volt a legjellemzőbb, kivéve a fővárost, ahol már nagy arányban 
jelentek meg az ennél magasabb fizetésért dolgozók. 
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(Forrás: saját szerkesztés) 
33. ábra. Az átlag havi bruttó jövedelem és a válaszadó lakóhelyének telepü-

léstípusa közötti kapcsolat 
 
Összegzés 

A felsőfokú végzettség megszerzése hosszú távú befektetés, s mint ilyen, a 
hozadéka a munkabér nagyságában realizálódik. 

Az átlagos havi bruttó jövedelem és a válaszadók legmagasabb iskolai 
végzettsége összefüggésében a felmérés azt tükrözi, hogy a főiskolát és egye-
temet végzettek legnagyobb arányban (36,6-36,2%) a 100 és 180 ezer Ft ke-
resetkategóriába estek. Ez a KSH adataihoz viszonyítva azt jelenti, hogy a 
főiskolát végzettek 136-216 ezer Ft-tal, míg az egyetemet végzettek 265-
345ezer Ft-tal kerestek kevesebbet a felmérésben résztvevők körében. 

A megkérdezettek felméréskori munkahelyének nemzetgazdasági ágát a 
bruttó keresetükkel vetettem össze, melyből az derült ki, hogy 100 001 – 
180 000 Ft közötti bruttó keresetek a jellemzőek. 

A közigazgatásban elért, a versenyszférához viszonyítottan magasnak 
mondható, bruttó bér nagymértékben a köztisztviselők, a közalkalmazottaké-
nál magasabb fizetésével magyarázható. 

A keresetek és a nemek kérdése örök problematika. Felmérésemben a 
100 ezer Ft alatt keresőknek 16%-a nő, míg a férfiaknak csak 7%-a tartozott 
ebbe a kategóriába. A 300 ezer Ft felett keresők között több mint kétszer any-
nyi férfi szerepelt, mint nő. 

Az iskolázottságon túlmenően az életkor is nagymértékben befolyásolja a 
jövedelmek mértékét. Míg a 21-24 évesek 65-180 ezer Ft között kerestek 
többségében, a kor előrehaladtával szélesedtek a nagyobb kereseti sávok, és 
az 50-59 évesek már kizárólag 100 ezer Ft feletti keresettel rendelkeztek. 

A lakóhely szerint áttekintve a kereseteket megállapítottam, hogy minél 
nagyobb településről volt szó, annál szélesebb sávban jelentek meg a maga-
sabb fizetési kategóriák. 
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6. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

A disszertációban szereplő – tudományos szakirodalmi háttérmunkával 
megalapozott – szekunder és primer kutatások alapján a következő új és új-
szerű tudományos eredményeket tártam fel: 
 
1. A nettó keresetek növekedésének mértéke és az alkalmazotti létszám vál-

tozása vonatkozásában ellentétes tendencia érvényesül. 
 

A megyéket tekintve a vizsgált két tényező között ellentétes korrelációt 
tapasztaltam. Így míg például míg Nógrád megyében csökkent a leg-
drasztikusabban az alkalmazottak száma, a nettó kereset növekedése 
éppen ebben a megyében volt a legnagyobb, addig Pest megyében volt 
a legnagyobb az alkalmazotti létszám emelkedés, viszont a keresetek 
ott növekedtek a legkisebb mértékben. 

 
2. Napjainkra is igaz az, hogy minél hosszabb időt tölt a munkavállaló mun-

kaviszonyban, annál több a havi átlag jövedelme. 
 

2007-ben az első munkahelyen dolgozók több mint 50%-a a minimál- 
és a diplomás minimálbér között keresett. Minél több megelőző mun-
kahelyen dolgozott a munkavállaló, annál magasabb fizetési kategóriá-
ban szerepelt. A megkérdezéskor legalább negyedik munkahelyen dol-
gozóknak már több mint 50%-a 300 ezer Ft felett keresett. 

 
3. Az emberekkel való bánás napjainkban kiemelkedően fontos, de ugyanak-

kor komoly ellentmondást jelent az a tény, hogy a saját személyiségük fej-
lesztését a munkavállalók már kevésbé tartják fontosnak. 

 

A megkérdezettek az emberekkel való bánásmódot, az együttműködést, 
az empátiát és az elméleti tudást tartották fontosnak. Kifejezetten nega-
tívumként értékelem azt a tényt, hogy az előzőekkel ellentétben a meg-
kérdezettek csupán 15-22%-a vélte szükségesnek a személyiségfejlesz-
tést. Szükségesnek tartom ennek a paradoxonnak a feloldását, hiszen a 
személyiség fejlesztése nélkül nem valósítható meg eredményesen az 
emberekkel való bánásmód javítása, mely a jó munkavégzés egyik igen 
fontos alappillére. 

 
4. A költségvetési szféra a legbiztosabban fizető és munkaerő megtartás 

szempontjából a legstabilabb állásokat biztosítja. A versenyszférában dol-
gozók sokkal „kiszolgáltatottabbak”. 

 

A kutatás alapján a költségvetésben tapasztalt stabil dolgozói állomány 
kialakulása mögött a nemzetgazdasági átlag kereseteknél magasabb fi-
zetések, a bázisidőszakhoz viszonyítva a legnagyobb nettó kereset nö-
vekedés tapasztalható, mely a közszférában alkalmazásban állók lét-
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számcsökkenése mellett ment végbe, de még így is stabilabb helyzetet 
és a fizetések növekedését eredményezte. 
Felmérésemben a versenyszférában dolgozók munkanélküliségnek való 
nagyobb kitettségét tapasztaltam, valamint az érintetteknek a nemzet-
gazdasági átlag alatti nettó kereseteket. Ezen nettó keresetek bázisidő-
szakhoz viszonyított növekedése kisebb mértékű volt, mint a költségve-
tési szférában. 

 
5. Minél nagyobb a település, annál magasabbak a fizetések. 
 

A lakóhely szerint áttekintve a kereseteket megállapítottam, hogy minél 
nagyobb településről volt szó, annál szélesebb sávban jelentek meg a 
magasabb fizetési kategóriák. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A disszertációban szereplő – tudományos szakirodalmi háttérmunkával 
megalapozott – szekunder és primer kutatások alapján az alábbi következteté-
sekre jutottam és javaslatokat teszek. 
 
 A gazdasági fejlettségi szintet a vizsgált négy mutató együttes hatásá-
nak eredőjeként áttekintve 2001, 2004, 2005 években gazdasági élénkülés 
tapasztalható, míg a többi évben stagnálás volt jellemző. Jóllehet a gazdasági 
növekedés minden kormány és az Európai Unió célkitűzése is, azonban a 
KSH jelentése alapján 2007-ben jelentősen gyengült, s ezt főként az ipari 
termelés csökkenése okozta. Azon két megye fejlődésében, ahol a felmérések 
történtek, alapvetően kedvező tendencia volt megállapítható. Az értékelések 
során Budapestet – más területi egyenlőtlenség vizsgálatokhoz, kutatásokhoz 
hasonlóan – figyelmen kívül kellett hagyni a torzító hatása miatt. Azonban ha 
figyelembe vételre került volna, úgy első helyen szerepelne. 
 
 

Nemzetgazdasági szinten áttekintve az alkalmazotti létszámot, a vizs-
gált időszakban hullámzó tendenciát mutatott. Úgy a versenyszférában, mint 
a költségvetésben 2003. évben még egyaránt növekedés volt tapasztalható, 
majd ellentétes elmozdulás következett be. A versenyszférában tovább folyta-
tódott a növekedés, míg a költségvetésben elindult egy létszámcsökkentési 
folyamat, hiszen a költségvetési megtakarítások egyik lehetséges forrása a 
munkabérrel történő takarékoskodás. A felsőfokú végzettségűek jelentős ré-
sze az oktatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásban, valamint a köz-
igazgatásban dolgozik, viszont alacsony az iparban és a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak száma. Az Európai Unió 15 országának átlagában a keresők 
foglalkoztatásának megoszlása a következő: a mezőgazdaság 4%, az ipar 
25% és a szolgáltatások 71%, Magyarországon 2006-ban 1-2% eltéréssel 
azonos volt az arány. 

Az alkalmazásban állók nettó keresete tekintetében a vizsgált időszak-
ban nemzetgazdasági szinten 76%-os növekedés volt tapasztalható. A ver-
senyszféra az átlaghoz képest 4%-kal maradt el a növekedésben, a költségve-
tés pedig 10%-kal meghaladta azt. Az egészségügy, az egyéb közösségi szol-
gáltatás és az oktatás szférában volt a legnagyobb arányú a nettó kereset nö-
vekedése 2001. bázisévhez képest. A versenyszférában a nemzetgazdasági 
átlag alatti, míg a költségvetésben e feletti bérek voltak a jellemzőek. 

Az alkalmazásban állók létszáma és a nettó kereset változásának össze-
függései láncviszonyszámmal kerültek vizsgálatra. Az elemző általában azt 
várja, hogy a nettó kereset növekedést egy-két év fáziskéséssel követi az al-
kalmazásban állók létszámának növekedése is. Ez csaknem minden ágban 
teljesülni látszott. A pénzügyi közvetítés ág az, amely minden eddigi sza-
bálynak ellentmondani látszott, ugyanis a folyamatos keresetnövekedéssel 
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szemben létszámcsökkenés volt tapasztalható, majd 2005-re növekedésbe 
váltott át, amelyet a nettó kereset 2007-re történő drasztikus visszaesése kö-
vetett. 
 
 

Megyénkénti megbontásban az alkalmazásban állók átlagos létszámát 
tekintve 2004-től öt megye, köztük Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves, kivéte-
lével mindenhol csökkenés volt. A primer kutatás által érintett területek közül 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Budapesten egymásnak ellentétesen 
alakult az alkalmazottak számának változó tendenciája, míg Heves megyében 
2004-et kivéve növekedés volt tapasztalható. Az egy km2-re eső alkalmazás-
ban állók létszámát tekintve Budapest van az élen. A primer kutatás által 
érintett megyék közül Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye a középme-
zőnybe tartozott. A vizsgált időszak végére ezt a pozíciót megőrizve Heves 
megye kettő hellyel előrelépett, míg Borsod-Abaúj-Zemplén egyel visszaesett 
a rangsorban. 

A megyék helyzetét tekintve a nettó keresetek alakulásának iránya és az 
alkalmazotti létszám vonatkozásában szoros összefüggés nem állapítható 
meg, hiszen míg a nettó keresetek kisebb nagyobb mértékben ugyan, de fo-
lyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, addig az alkalmazásban állók lét-
száma egyes megyékben folyamatosan növekvő, másokban folyamatosan 
csökkenő és vannak olyanok, ahol hektikusan változó irányba mozdult el. Az 
alkalmazásban állók nettó keresetének bázis viszonyszámhoz történő viszo-
nyítása alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 5., Heves megye a 12. és 
Budapest a 18. helyen állt 2005-ben a nettó kereset növekedése alapján felál-
lított megyei rangsorban. A növekedés mértékét alapvetően meghatározta, 
hogy milyen bérszínvonalról indult a bázis időszakban a vizsgált terület. Így 
fordulhatott elő, hogy Budapest az utolsók között szerepelt, ugyanis nehéz az 
egyébként is magasabb bért túlszárnyalni. 
 
 

A felsőfokú tanulmányokat folytatók, végzettek életében meghatározó, 
hogy mikor szerezték a diplomájukat. Az első diploma megszerzése óta eltelt 
idő átlagosan az összes minta tekintetében 14 év. Heves megyében a felmérés 
szerint ez átlagosan 16 év, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében viszont csak 9 
év, míg Budapesten 11 év. Leginkább Heves megyében maradtak helyben a 
diplomások, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből volt a legnagyobb a ki-
áramlás. A kérdőívet kitöltők közül az első megszerzett diploma képzési tí-
pus szerinti megoszlása tekintetében a válaszadók csaknem 3/4-e főiskolai, ¼-
e pedig egyetemi végzettséggel rendelkezett, úgy a teljes mintát tekintve, 
mint Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Budapesten kismértékben 
(2/3-

1/3 arány) eltért az főiskolát-egyetemet végzettek részesedése. A megkér-
dezettek első diplomájának tudományág szerinti vizsgálatakor megállapítot-
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tam, hogy a közgazdasági és az agrár végzettség közel azonos súllyal szere-
pelt, együtt a megkérdezettek 56-75%-a volt. 

A felsőoktatásban kapott tudás, ismeret a megkérdezettek véleménye 
szerint inkább elméleti (70%), mint gyakorlati. A főiskolát végzettek úgy 
ítélték meg, hogy alma materük 6%-kal gyakorlatiasabb, mint egyetemet vég-
zett társaiké. Jóllehet véleményem szerint az elméleti tudás nagy jelentőségű 
a munkaerőpiaci kihívásokra való megfelelésében, de ezt a megkérdezettek a 
hét lehetséges válaszból csupán az ötödik helyre tették. A felsőoktatásban 
elméleti típusú képzés dominál. Ezért javaslom, hogy a főiskolák és az egye-
temek a gyakorlati képzésre fordítsanak az eddiginél nagyobb hangsúlyt, 
mely a verseny- és közszférában is elismert szakemberek meghívásával lenne 
megvalósítható. A gyakorlati képzés megoldásának további lehetséges formá-
ja az iskolai képzés keretében történő, hosszabb időtartamú, vállalatoknál, 
cégeknél eltöltött szakmai gyakorlat. 
 
 

A jelenlegi gyors ütemben fejlődő információ központú társadalmunkban 
elengedhetetlenül fontos az élethosszig tartó tanulás. Az 1965-2007-ben dip-
lomát szerzettek körében végzett saját felmérésemben hasonló eredményt 
kaptam, mint Mile et al. (2007), aki azon megállapításra jutott, hogy az 1998-
1999-ben végzett diplomások több mint fele szerzett új diplomát 2004-ig, 
közvetlenül az első végzettsége után. Kutatásomban a főiskolát végzettek 
64%-a, míg a várakozással ellentétben az egyetemet végzettek 77%-a tanult 
tovább. A magas továbbtanulási arányt minden vizsgált megyében tapasztal-
tam, mely nagyon kedvezőnek mondható. Az első megszerzett diploma típu-
sa alapján a legnagyobb arányban a heves megyei egyetemet végzettek, míg 
Budapesten mindkét diplomatípus esetén magas volt a továbbtanulás aránya. 
A számadatokból arra a következtésre jutottam, hogy egy szakma megszerzé-
se nem elég egy egész életen keresztül, kénytelen a diplomás továbbképezni 
magát. 

Kérdőívemben rákérdeztem a továbbtanulásra, s a kapott eredmények 
alapján 67%-os arányt tapasztaltam, s azt, hogy főként az egészségügyi és az 
informatikai végzettségűek nem tanultak tovább. Javaslom – a kedvező ered-
mények ellenére –, hogy további munkavállalókat vonjanak be a továbbtanu-
lásba, -képzésbe, hiszen korszerű ismeretek nélkül a munkavállalás és a mun-
kakeresés meghiúsulhat. 

A továbbtanulás képzési típusa az egyén akaratán és a munkahely elvárá-
sán múlik, s nem azon, hogy főiskolát vagy egyetemet végzett-e a munkaerő-
piac diplomás szereplője. A válaszadók közel 50%-a a meglévő szakmája 
mellé egy új, kiegészítő tudást szerzett. A két megyét vizsgálva második 
helyre a meglévő szakma továbbképzése került, utolsó helyre pedig a teljesen 
új szakma tanulása. Budapesten kicsit más a sorrend, legtöbben a második 
helyre a teljesen új szakma tanulását tették. 
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Az egyéni motiváció az, amely a megkérdezettek döntő többségét a to-
vábbtanulásra ösztönözte. A munkahelyi elvárás 22-7-16% Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyékben és a fővárosban, ami nem feltétlenül azt jelenti, 
hogy a munkahely csak ilyen kismértékben várja el a továbbtanulást. 

A megkérdezettek jelenlegi diplomaszáma vonatkozásában azt tapasztal-
tam, hogy csaknem 60%-uk egy diplomával rendelkezett, míg 30%-uknak 
volt kettő diplomája, s 10%-uknak ennél több. 

A nemzetgazdasági ág szerinti megoszlást tekintve az egy főre jutó dip-
lomák számában a vezető helyen az oktatás, a mezőgazdaság és az ingatlan-
ügyletek szerepeltek. Kettő vagy annál több diplomával az oktatásban 61-
62%, a mezőgazdaságban 46% és az ingatlanügyekben csaknem 50% dolgo-
zik. Az építőiparban (93%), az egészségügyben (89%) és a kereskedelemben 
(86%) dolgoznak legnagyobb arányban az egy diplomával rendelkezők. 

Nemzetgazdasági szinten áttekintve a több diplomával rendelkezők ará-
nyát, azt tapasztaltam, hogy míg versenyszférában dolgozók közel 30%-a, 
addig a költségvetésben 46%-a rendelkezett kettő vagy annál több diplomá-
val. 
 
 

A munkavállaló megélhetése szempontjából nem mindegy, hogy a nem-
zetgazdaság mely szférájában, s azon belül is melyik nemzetgazdasági ágban 
dolgozik. Az első munkahelyen dolgozók több mint 50%-a a minimál- és a 
diplomás minimálbér között keresett. Minél többedik munkahelyen dolgozott 
a munkavállaló, annál magasabb fizetési kategóriába szerepelt. A negyedik 
vagy annál többedik munkahelyen dolgozóknak már több mint 50%-a 300 
ezer Ft felett keresett. 

A nemi hovatartozás és a munkahelyek száma alapján végzett összeha-
sonlítás eredményeként azt tapasztaltam, hogy míg a nők többsége életük 
első, második vagy harmadik munkahelyén dolgozott, addig a férfiak a ne-
gyedik vagy annál többedik munkahelyüket foglalták el. 

Az elhelyezkedés gyorsasága és a nemzetgazdasági szféra kapcsolatát 
tekintve a végzést követően három hónapon belül a költségvetésben dolgozók 
48%-a tudott elhelyezkedni, míg a versenyszférában csupán 33%. Azok, akik 
a versenyszférában akarnak érvényesülni jobban kitettek a nehezebb elhe-
lyezkedésnek. 

A végzés utáni gyors elhelyezkedést (3 hónapon belül) illetően a legkri-
tikusabb helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alakult ki (27%), ahol a 
diplomás munkavállalók 32%-a hat hónapon túl tudott csak elhelyezkedni. 
Ezek alkotják azon tényezők egyik csoportját, mely alapján Borsod-Abaúj-
Zemplén megyét hátrányos helyzetűnek tekintik hazánkban. 

A nemzetgazdasági szféra és a tényleges fizetés bejelentése közötti kap-
csolatot vizsgálva tényként csak annyit lehet leszögezni, hogy a versenyszfé-
rában dolgozók 6%-a, míg a költségvetésben dolgozók 1%-a nyilatkozta azt, 
hogy nem a tényleges bruttó keresetüket jelenti be a munkáltatójuk. 
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Összességében elmondható, hogy a költségvetési szerveknél sokkal szi-
gorúbban betartják a vonatkozó törvényt, mint a versenyszférában. Így adód-
hatott az a visszásnak tűnő helyzet, hogy míg a köztudatban elterjedt nézet 
szerint a költségvetés kevesebbet fizet, s a versenyszférában dolgozók sokkal 
jobban keresnek, addig a KSH adatai alapján 2007-ben a költségvetésben 
dolgozók átlag bruttó keresete 206 ezer Ft/fő/hó (nettó 124 ezer Ft), a ver-
senyszférában 177 ezer Ft/fő/hó (nettó 111 ezer Ft) volt. 

Azon kérdés vizsgálatakor, hogy milyen célja volt a megkérdezetteknek 
a diploma megszerzésével, Heves megyében válaszolták a legtöbben (44%), 
hogy a diploma a munkahelyük és a beosztásuk megtartásához szükséges. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében és Budapesten a legtöbb válaszadó mun-
kahely változtatásról számolt be. 

Az el nem helyezkedés fő oka a válaszadók szerint egyértelműen a tér-
ségben kialakult munkahelyek hiánya volt. Mindkét megyében 60%-on felüli 
arányban jelölték meg ezt az okot. Második legfőbb indokként a túlképzett-
séget (15-19%) említették a válaszadók. 

A kérdőívben arra is rákérdeztem, hogy az általam kiválasztott képessé-
gek közül melyek azok, amelyeket a munkaerőpiac kihívásainak való megfe-
lelésre leginkább használ a válaszadó. Heves megyében az emberekkel való 
bánásmódot, az együttműködést, az empátiát és az elméleti tudást tartották 
fontosnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a gyakorlati tudás, az együtt-
működés és a vezetői beállítottság fontosságát emelték ki, míg Budapesten 
egyiket sem. Kutatásomban a munkatapasztalat, azaz gyakorlat, az első he-
lyet érte el, amiből az is látszik, hogy a munkaerőpiacon lévő munkavállalók 
tisztában vannak a munkaadóik elvárásával és azzal, hogy mivel kell rendel-
kezniük, ha munkahelyet akarnak váltani vagy meg akarják azt tartani. 

Az ismeretek tekintetében a kialakult vélemények rendkívül érdekes ké-
pet mutattak. A megkérdezettek Budapesten az idegen nyelv és a számítógé-
pes ismereteket tartották a legfontosabbnak egybehangzóan a munkáltatók-
kal, akik ugyanezeket emelték ki. Csatlakozom Mihály (2007b) cikkében kö-
zölt nagyvállalati elnök vezérigazgató javaslatához, miszerint az idegen 
nyelv tudásának megszerzését adókedvezménnyel lenne célszerű összekötni, 
ösztönözve ezzel a munkavállalók ez irányú képzettségének fejlesztését, il-
letve az önképzést. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az általam vizsgált 11 
ismeretből 8-nak az átlaga magasabb, mint a másik két felmérési területen. Ez 
a több lábon állást, az ismeretek diverzifikációjának szükségességét jelenti, 
hiszen egy olyan megyében, ahol országos szinten a legmagasabbak között 
van a munkanélküliségi ráta, sokféle ismeret birtoklására van szükség ahhoz, 
hogy a munkavállaló meg tudjon felelni a munkaerőpiaci kihívásoknak. 

A több mint egy évtizedes publikálás során feldolgozott szakirodalmak-
ból hiányolom az emberekkel való bánás és az empátia szerepének kihangsú-
lyozását. Az emberekkel való bánás mindkét megyében és a fővárosban ma-
gas helyezést kapott, míg az empátia csak kisebbet. Véleményem szerint na-
gyon lényeges ez a képesség, mellyel a másik ember helyzetébe tudjuk kép-
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zelni magunkat, s ez fontos az embertársak megértésében. Meglátásom az, 
hogy eme képességgel főként a vezetőknek kellene rendelkezniük. 

A munkahelyen történő idegen nyelv használata nem feltétlenül jelenti 
azt is, hogy e tekintetben továbbképezte magát a munkavállaló. Heves me-
gyében saját bevallása szerint 37,3% használta munkája során az idegen 
nyelvet, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 29%-ának volt rá szüksége, 
ellenben Budapesten a megkérdezettek több mint fele használta. 

A kérdőívet kitöltők döntő hányada (85-90%-a) tartotta szükségesnek, 
hogy tovább/átképezze magát. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tartották 
legnagyobb arányban fontosnak a képzést, mely a megye sajátosan nehéz 
munkaerőpiaci helyzetéből adódik. 

A tovább- és átképzés területeire adott válaszok alapján arra a következ-
tetésre jutottam, hogy a legnagyobb arányban saját szakmai vonalon tartották 
fontosnak a képzést. Kifejezetten negatívumként hat az a tény, hogy a meg-
kérdezettek csupán 15-22%-a vélte szükségesnek a személyiségfejlesztést. 
Fontosnak tartom, hogy az értelmiségi réteg ismerje meg önmagát és fejlesz-
sze különféle tréningekkel. Ezért javaslom, hogy a munkahely szervezze 
meg, s biztosítson erre időt, hiszen ezzel az eredményesebb, hatékonyabb 
munkavégzés segíthető elő a vállalat messzemenő érdekei szem előtt tartva. 
 
 

A modern piacgazdaság egyik legsúlyosabb problémája a munkanélkü-
liség, melyet a jelenlegi gazdasági válság csak súlyosbít. A megkérdezettek 
munkaerőpiaci státuszát tekintve megállapítottam, hogy arányaiban Heves 
megyében voltak a legkevesebben munkanélküliek, a legtöbben pedig Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében. 

A munkahely nemzetgazdasági ága és a megkérdezettek munkaerőpiaci 
státusza közötti összefüggést tekintve arányaiban a legtöbb regisztrált mun-
kanélküli a szálláshely-szolgáltatás, a mezőgazdaság, az ipar és az ingatlan-
ügyletek nemzetgazdasági ágakban volt. 

A munkaerőpiaci státusz és a nettó kereset összefüggéseit nemzetgazda-
sági áganként vizsgálva a költségvetési szférához tartozó ágak azok, ahol a 
nettó keresetek 2007. évre a legnagyobb mértékben növekedtek, s ugyanitt a 
legmagasabb azok aránya, akik soha nem voltak munkanélküliek. Ezzel el-
lentétben a versenyszférába tartozó egyes ágaknál lényegesen kisebb mérték-
ben emelkedtek a nettó keresetek, s ezzel párhuzamosan ezekből az ágakból 
kerültek ki a legnagyobb arányban munkanélküliek. 

A kutatás alapján a költségvetésben tapasztalt stabil dolgozói állomány 
kialakulása mögött a nemzetgazdasági átlag kereseteknél magasabb fizetések, 
bázisidőszakhoz viszonyítva a legnagyobb nettó kereset növekedés tapasztal-
ható, mely az alkalmazásban állók létszámcsökkenése mellett ment végbe, s 
ez indokolja a fizetések növekedését. Felmérésemben a versenyszférában 
dolgozók munkanélküliségnek való nagyobb kitettségét tapasztaltam, vala-
mint a nemzetgazdasági átlag alatti nettó kereseteket, s ezen nettó keresetek 
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bázis időszakhoz viszonyított növekedése kisebb mértékű volt, mint a költ-
ségvetési szférában, melyet az alkalmazásban állók statisztikai létszámának 
növekedése is indokol. 

A megkérdezettek a piacképes szakmai tudást tartották a munkanélküli-
ségtől való távolmaradás legfőbb okának, továbbá a kapcsolati tőkét emelték 
ki. A megfelelő személyiségjegyek is közel 25%-ban kerültek megjelölésre. 

Az eredmények igazolni látszanak azon feltevésem, miszerint a kapcso-
lati tőke meghatározó a munkaerőpiacra kerülés folyamatában. A saját kuta-
tásom adatainak kiértékelt eredménye alátámasztja Hadi László, a Job Sze-
mélyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató úr nyilatkozatában elhangzotta-
kat, miszerint világjelenségként prognosztizálható az állások 60%-ának is-
mertség útján, 30%-ának hirdetés útján és csak 10%-ának közvetítő cégek 
útján történő betöltése. 
 
 

A felsőfokú végzettség megszerzése hosszú távú befektetés, s mint ilyen, 
a hozadéka a munkabér nagyságában realizálódik. Az átlag havi bruttó jö-
vedelem és a válaszadók legmagasabb iskolai végzettsége vonatkozásában a 
felmérés adatait áttekintve a főiskolát és egyetemet végzettek legnagyobb 
arányban (36,6-36,2%) a 100 és 180 ezer Ft keresetkategóriába estek. Ez a 
KSH adataihoz viszonyítva azt jelenti, hogy a főiskolát végzettek 136-216 
ezer Ft-tal, míg az egyetemet végzettek 265-345ezer Ft-tal kerestek keveseb-
bet a felmérésben résztvevők körében. 

A megkérdezettek felméréskori munkahelyének nemzetgazdasági ágát a 
bruttó keresetükkel vetettem össze, melyből az derült ki, hogy 100 001 – 
180 000 Ft közötti bruttó keresetek a jellemzőek. A közigazgatásban elért, a 
versenyszférához viszonyítottan magasnak mondható, bruttó bér nagymérték-
ben a köztisztviselők, a közalkalmazottakénál magasabb fizetésével magyarázható. 

A keresetek és a nemek kérdése örök problematika. Felmérésemben a 
100 ezer Ft alatt keresőknek 16%-a nő, míg a férfiaknak csak 7%-a tartozott 
ebbe a kategóriába. A 300 ezer Ft felett keresők között több mint kétszer any-
nyi férfi szerepelt, mint nő. Ez elsősorban annak tudható be, hogy a felsőve-
zetők főként férfiak. A keresetek a férfiak javára eltérő összege főként napja-
inkban nem kis feszültségeket gerjeszt, melynek megoldására a következőt 
javaslom. A hatékony megoldást egy egyedi, az adott munkahelyre szabott 
teljesítmény értékelés kidolgozásában látom, melynek segítségével körülhatá-
rolhatóbbak a teljesítmények és az azokért járó bér. 

Az iskolázottságon túlmenően az életkor is nagymértékben befolyásolja 
a jövedelmek mértékét. Míg a 21-24 évesek 65-180 ezer Ft között kerestek 
többségében, a kor előrehaladtával szélesedtek a nagyobb kereseti sávok, és 
az 50-59 évesek már kizárólag 100 ezer Ft feletti keresettel rendelkeztek. 

A lakóhely szerint áttekintve a kereseteket elmondható, hogy minél na-
gyobb településről volt szó, annál szélesebb sávban jelentek meg a magasabb 
fizetési kategóriák. 
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Az, hogy a munkavállalók korszerű ismeretekkel rendelkezzenek a mun-
kaadók érdeke is. Ezért javaslom egy, a nyugdíj előtakarékossághoz hason-
lóan létrehozott Munkavállalói Képzési Konstrukció (MKK) megvalósítását, 
melyben a munkavállaló egyéni képzési számlájára kerülne havonta a bruttó 
keresete meghatározott kis mértékű százaléka, melynek fizetését a munkaadó 
átvállalhatja, s ez az egyén rendelkezésére állna, kizárólag a tovább- és át-
képzése céljára. A konstrukciót javaslom közhasznú tevékenységgel is felru-
házni, így a befizetett összeg után adókedvezmény igénybe vétele is megva-
lósulhatna. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

Tény, hogy a foglalkoztatottság aránya Magyarországon rendkívül ala-
csony. Jelenleg ez a probléma jelenti a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb 
gondját, azzal tetézve, hogy nemhogy növelni nem tudják a foglalkoztatottak 
számát, de egyre gyarapodik az önhibájukon kívül elbocsájtottak tábora, oly 
mértékben, hogy már külön intézkedések születtek, például a meglévő lakás-
hitelekre történő állami készfizető kezesség bevezetése. 

Doktori disszertációmban a diplomás munkaerő helyzetet vizsgáltam 
Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Budapest térségekre vetítve. A dol-
gozat elkészítését elsősorban az indukálta, hogy a választott téma mindig is 
érdeklődésem középpontjába állt. Az egyetemi diplomadolgozatomat is ha-
sonló témakörben írtam. Másrészt nagyon aktuális, sok kérdést felvető témá-
ról van szó, mellyel kapcsolatosan számos paradoxon felállítható. 

A dolgozat bevezetésében a téma aktualitását vázoltam, a célkitűzéseket 
fogalmaztam meg. 

Dolgozatom célját szem előtt tartva értekezésem tudományos megalapo-
zása érdekében a fellelhető főbb hazai és nemzetközi szakirodalmakat felku-
tattam, áttanulmányoztam, feldolgoztam és értékeltem. A szakirodalmi fel-
dolgozás fontos volt a dolgozat elkészítéséhez, hiszen általa lehetővé vált 
azoknak a kérdőíves vizsgálatok eredményeivel történő összevetése, a szinte-
tizálás, majd következtetések levonása. A szakirodalmi feldolgozás során 
rendszereztem a munkaerőpiac általános ismérveit, mely keretében mikro- és 
makroökonómiai megközelítésen keresztül a főbb témaköröket tekintettem át. 
Kitértem a termelési tényezők ismertetésére, a munkabérek elemzésére, fog-
lalkoztam a munkanélküliség és foglalkoztatottság széles spektrumú irodal-
mával és áttekintést adtam a diplomások munkaerő-piaci helyzetéről. 

A dolgozat készítésekor 205 szakirodalmat használtam fel, konkrét hi-
vatkozással. A téma természetesen ennél szélesebb körű tájékozódást igé-
nyelt, melyet a kutatás és publikálás során megtettem. A szakirodalom fel-
dolgozása során a nap mint nap felmerülő problémákat és megoldandó hely-
zeteket kutattam számos, szakmájában elismert szakember tollán keresztül, 
kritikus szemmel vizsgálva tanulmányaikat. 

Dolgozatomban bemutattam és értékeltem a feldolgozás módszertanát, 
melynek keretében kitértem a felméréssel érintett területek, Heves, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyék és Budapest földrajzi és gazdasági jellemzőire. A 
saját kutatómunka során több, nyilvánosan hozzáférhető adatbázis szekunder 
feldolgozását, továbbá a saját adatgyűjtésből származó primer adatbázisból a 
kérdőívben szereplő személyes kérdések részletes elemzésén keresztül a 
vizsgálati minta általános jellemzését tettem meg. 

A szekunder kutatásomban hazánk megyéinek gazdasági fejlettségi szint-
jét vizsgáltam négy konjunktúra mutató segítségével. A primer kutatás meg-
alapozottabbá tétele érdekében elemeztem, s azzal összehasonlítottam az al-
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kalmazásban állók létszámának és a nettó keresetének változását mind nem-
zetgazdasági, mind megyei szinten. 

A saját kérdőíves kutatásom során vizsgáltam a kérdőívet kitöltő diplo-
mások főiskolai/egyetemi tanulmányai, továbbtanulási, munkahelyi és mun-
kanélküliségi helyzetét. A kapott adatok összegzésével, statisztikai módsze-
rek alkalmazásával az összefüggéseket feltártam, ebből új és újszerű eredmé-
nyeket, következtetéseket fogalmaztam meg és javaslatokat tettem az előrelé-
pés megvalósításának érdekében. 

A saját kérdőíves felmérés eredményeként megállapítottam, hogy a fel-
sőfokú tanulmányokat végzett válaszadók csaknem 3/4-e főiskolai, ¼-e pedig 
egyetemi diplomával rendelkezett, s a közgazdasági és az agrár végzettség 
volt a meghatározó. A főiskolai végzettséget minősítették gyakorlatiasabb-
nak. A diplomát szerzettek 64-77%-a továbbtanult, a válaszadók közel 50%-a 
egy új, kiegészítő tudást szerzett, melynél meghatározó volt az egyéni moti-
váció. A versenyszférában dolgozók közel 30%-a, a költségvetésben pedig 
46%-a rendelkezett kettő vagy annál több diplomával. A munkavállaló meg-
élhetése szempontjából nem mindegy, hogy a nemzetgazdaság mely szférájá-
ban, s azon belül is melyik nemzetgazdasági ágban dolgozik. Továbbá minél 
többedik munkahelye volt, annál magasabb fizetési kategóriába esett, ez csak 
a férfiak esetében bizonyult igaznak. A végzés után a költségvetésben elhe-
lyezkedő tudtak leghamarabb munkába állni, s itt voltak biztosítottak a legin-
kább a munkavégzés, bejelentés törvényes keretei. Ezen túlmenően a fizeté-
sek is magasabbnak bizonyultak, mint a versenyszférában. A munkatapaszta-
lat, az idegen nyelv és a számítógépes ismeretek azok, melyek leginkább se-
gítették az elhelyezkedést. A modern piacgazdaság egyik legsúlyosabb prob-
lémája a munkanélküliség, melyet a jelenlegi gazdasági válság csak súlyos-
bít. A megkérdezettek közül a legtöbben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
voltak munkanélküliek, akik legnagyobb arányban a szálláshely szolgáltatás, 
a mezőgazdaság, az ipar és az ingatlanügyletek ágakból kerültek ki. Ezen 
helyzet elkerülhetőségét alapvetően a piacképes szakmai tudásban és a kap-
csolati tőke meglétében látták a megkérdezettek. A versenyszférában dolgo-
zók munkanélküliségnek való nagyobb kitettségét tapasztaltam, valamint a 
nemzetgazdasági átlag alatti nettó kereseteket. A felsőfokú végzettség meg-
szerzése hosszú távú befektetés, s mint ilyen, a hozadéka a munkabér nagy-
ságában realizálódik. Főként a közigazgatásban dolgozók, valamint a férfiak, 
főként a felsővezetők, az iskolázottságon túlmenően az életkor, de a lakóhely 
is (pl.: Budapest) nagymértékben befolyásolja a jövedelmek nagyságát. 

A dolgozat megírásának tapasztalatai, valamint az évek során a szakcik-
kek és szakkönyvek tanulmányozása, a folyamatos publikálás, a szakembe-
rekkel való személyes találkozások és konzultációk, a munkaerőpiac szerep-
lőivel való beszélgetések (mélyinterjúk) érlelték meg bennem azt a konzek-
venciát, hogy a diplomások elhelyezkedés szempontjából viszonylag köny-
nyebb helyzetben vannak, mint a diplomával nem rendelkezők, de a keresetek 
nem honorálják a befektetett energiát. 
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SUMMARY 

It is a fact that the rate of employment in Hungary is extremely low. At 
present this problem means one of the gravest ones of the Hungarian econ-
omy and to make matters even worse, the number of those employed has not 
been increasing. On the contrary, the group of people made redundant 
through no fault of theirs is on the rise to such extent that separate measures 
have been taken like the introduction of state guarantee on the existing mort-
gage loan instalments. 

In my PhD dissertation I have examined the situation of graduates in 
Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén counties as well as in the area of Buda-
pest. The preparation of this paper was primarily induced by the fact that the 
topic chosen has always been in the focus of my attention. When having fin-
ished university, my thesis was written about an area like this. On the other 
hand, it is very topical, raising a lot of questions in connection with which 
several paradox statements can be formed.  

In the introductory part I have outlined the topicality of my topic and 
formulated my objectives, as well. 

Having my objectives in mind and to lay my dissertation on a scientific 
basis I have reviewed, studied, utilised and evaluated all the relevant national 
and international specialist literature. Literary assessment was of primary 
importance for my paper as this made it possible to compare them with the 
results of my questionnaires, to synthesise and then draw the necessary con-
cussions. During the literary review I have classified the general criteria of 
the labour market during which I have reviewed the main topics with the help 
of a micro-and macroeconomic approach. I have detailed the factors of pro-
duction, the analysis of wages and the broad spectrum of literature on em-
ployment and unemployment has also been dealt with together with an out-
look to the situation of the graduates on the labour market.  

205 pieces of literary works have been consulted while preparing my pa-
per with a concrete reference. Of course, this topic needs a broader scope of 
information which has been covered during my research and publication ac-
tivities. When reviewing specialist literature I have been looking for prob-
lems arising day by day and the situations to be solved with the help of sev-
eral renowned professionals, sometimes analysing their works critically. 

I have presented and reviewed the methodology of assessment during 
which I have detailed the geographical and economic features of the areas 
concerned, namely Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén counties as well as 
Budapest. During my research work I have carried out depicting the general 
features of the sample examined by secondary processing several publicly 
accessible databases and analysing personal questions of the questionnaires 
from the primary basis based on own compilation in details.  

In my secondary research I have examined the level of the economic de-
velopment in our counties with the help of four prosperity indices. To lay my 
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primary research on a more solid basis I have analysed and compared it with 
the changes in the number of employees as well as their net salary on both 
the level of the national economy and that of the counties.  

During my research by means of questionnaires I have examined the 
university/college studies, further training, employment and unemployment 
situation of the graduates filling in the questionnaires. By summarising the 
data received and by means of statistical methods I have explored the rela-
tions and new and novel results and conclusions were drawn as well as pro-
posals were made to make headway.  

As a result of my questionnaire I have concluded that almost ¾ of the re-
spondents with higher education qualification graduated from a college while 
¼ of them finished a university where economics or agricultural sciences 
were decisive. College qualification was regarded to be more practice-
oriented. 64-77% of the fresh graduates continued studying and nearly 50% 
of the respondents gained new, ancillary knowledge in which individual mo-
tivation was of primary importance. Approximately 30% of those working in 
the private and 46% of those engaged in the public sector possessed two or 
more degrees. Regarding the living of the employees it is not the same which 
sector and within the sector which branch of the national economy they are 
employed. Furthermore, the more places of work they had the higher pay-
ment category they fell in but this only held true for men. After graduating 
those employed in the public sector could find placement in the quickest way 
and the legal frames of employment and a contract were ensured far the best 
there, as well. Moreover, salaries proved to be higher than in the private sec-
tor. Work experience, foreign languages and IT skills are those that could 
help finding employment the best. One of the gravest problems of the market 
economy is unemployment, which is made even much worse by the present 
economic crisis. Among the respondents most of them were unemployed in 
Borsod-Abaúj-Zemplén county, and in the greatest proportion in the branches 
of accommodation, agriculture, industry and real estates. To avoid this situa-
tion, the respondents mentioned competitive specialist knowledge and con-
nections. I could experience that those employed in the private sector are 
more exposed to unemployment and net salaries were below the national av-
erage. Acquiring qualification in higher education is a long-term investment 
and as such, its returns are realised in the extent of payments. Mainly in the 
case of those working in public administration and men, especially senior 
managers, age and domicile (e.g. Budapest) can also affect the extent of sala-
ries to a great extent besides education. 

The experience of writing this paper and studying specialist articles and 
books for years together with my continuous publishing activity, personal 
meetings with specialists and consultations as well as interviews with the 
players of the labour market made me draw the conclusion that the situation 
of the graduates regarding employment is relatively easier than those without 
a degree but, unfortunately, salaries do not reflect the energy invested. 
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Tisztelettel megköszönöm előre is válaszadását! 

 

Gyöngyös, 2007. január 22. 
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főiskolai adjunktus 
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E-mailon: teszter@karolyrobert.hu 
Postai úton: Károly Róbert Főiskola 
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Technikai megjegyzés: Előre is elnézést kérek, azoktól, akik többször is megkapják a kérdő-
ívet, kérem, hogy személyenként csak egyszer töltsék ki és küldjék vissza. 



 

FŐISKOLAI/EGYETEMI TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

 
1. Mely évben szerezte meg az első diplomáját? 

…………………… 
 
2. Első diplomáját milyen típusú képzésben szerezte? 
  főiskola    egyetem 
 
3. Milyen végzettséggel került ki a főiskoláról/egyetemről? 
  agrár      természettudományi 

 közgazdasági     informatikai 
 műszaki     kereskedelmi 
 egészségügyi     bölcsész 

  jogi      marketing 
  teológiai     egyéb:…………………………… 
 
4. Hogyan osztaná fel tudását (100%) az első diplomáját adó főiskolán/egyetemen oktatott 
ismeretek alapján? 
 ………….% gyakorlati   ……………% elméleti 
 

TOVÁBBTANULÁSRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
 
5/a. Továbbtanult-e (tanul) az első diplomát adó főiskola/egyetem befejezése után?  
  nem (kérem folytassa a 7. kérdéssel)    igen 
 

5/b. Ha igen, akkor írja be, hogy milyen típusú végzettséget szerzett vagy szerez! 
(Több képzést is bejelölhet!) 
    OKJ-s alapfokú képzés 
    OKJ-s középfokú képzés 
    OKJ-s felsőfokú képzés 
    diplomát nem adó felsőfokú szakképzés 
    főiskolai képzés 
    egyetemi képzés 
    PhD képzés 
 

5/c. Milyen irányú képzésben vett részt? 
 teljesen új szakmát tanultam 
 meglévő szakmámat képeztem tovább, új szakmát nem tanultam 
 meglévő szakmám mellé szereztem egy új, „kiegészítő” tudást, 

így együtt nagyobb az esélyem a munkaerőpiaci elhelyezkedés-
ben 

 
6. Mi volt továbbtanulásának oka? 
  munkahelyi elvárás      egyéni motiváció 
  gyes, gyed alatti tandíjmentesség kihasználása   egyéb: …………. 
 
7. Jelenleg hány diplomával rendelkezik? 

 egy 
 kettő 
 három vagy annál több 

 
MUNKAHELLYEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 

 



 

8. Melyik nemzetgazdasági ágban dolgozik jelenleg? 
 Mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás  Ipar 
 Építőipar     Kereskedelem, javítás 
 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás  Szállítás, raktározás, posta, távközlés 
 Pénzügyi közvetítés    Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 
 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás  Oktatás 
 Egészségügyi, szociális ellátás   Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás 
 
9. A nemzetgazdaság mely csoportjához tartozik? 
  versenyszféra    költségvetés (állami szféra) 
 
10. Hányadik munkahelye a jelenlegi? 

 első 
 második 
 harmadik 

  negyedik vagy annál több 
 
11. A jelenleg betöltött munkakörének/pozíciójának előfeltétele-e az első diplomát adó főis-
kolán/egyetemen megszerzett diploma? 
  igen    nem 
 
12. Bejelentik-e jelenlegi munkahelyén a tényleges fizetésével? 
  igen    nem    nem válaszolok 
 
13. Mikor tudott elhelyezkedni az első diplomát adó főiskoláról/egyetemről való kikerülés 
után? 

 már munkában álltam a főiskolai tanulmányok alatt is 
 0-3 hónapon belül (kérem folytassa a 16. kérdéssel) 
 3-6 hónapon belül (kérem folytassa a 15. kérdéssel) 
 6 hónapon túl (kérem folytassa a 15. kérdéssel) 

 
14. Ha már munkában állt az utolsó főiskolai/egyetemi tanulmányai alatt is, akkor a főisko-
la/egyetem elvégzése után ugyanazon a munkahelyen és beosztásban maradt-e vagy a diplo-
ma megszerzésével munkahelyet váltott? 

 ugyanaz a munkahelyem maradt, a jelenlegi beosztásomhoz kellett a megszerzett diploma 
 ugyanaz a munkahelyem maradt, de a beosztásom megváltozott 
 munkahelyet váltottam 

(kérem folytassa a 16. kérdéssel) 
 
15. Ha nem helyezkedett el 3 hónapon belül, mi volt az oka? (Válaszként több okot is megje-
lölhet!) 

 ismeretek hiánya (alulképzettség) 
 a főiskolán/egyetemen szerzett diploma (túlképzettség) 
 továbbtanulás 
 nem akart még munkába állni 
 a térségben kialakult munkahelyhiány 
 egyéb: ………………………. 

 
16. Mely képességeit használja főként a munkaerőpiaci kihívásoknak való megfelelésére? 
Kérem, hogy 1-5-ig terjedő skálán súlyozza is a fontosságot, 1=egyáltalán nem fontos, 
5=leginkább fontos! (Egy osztályzat többször is kiosztásra kerülhet!) 

….. gyakorlati tudás 
….. elméleti tudás 

….. szakmai fejlődési akarat és képesség 
….. vezetői beállítottság 



 

….. együttműködési képesség 
 ….. empátia 

….. emberekkel való helyes bánás 
 …... egyéb: ………………………. 

 
17. Idegen nyelvet használ-e munkája során? 
  igen    nem 
 
18. Képzi-e magát idegen nyelvtudás tekintetében? 
  igen    nem 
 
19/a. Szükségesnek tartja-e, hogy tovább/átképezze magát? 

 nem (kérem folytassa a 20. kérdéssel)   igen 
 

19/b. Ha igen, főként milyen téren? 
    saját szakmai vonalon 
    szakmámtól eltérő ismeretek megszerzése (a több lábon állás miatt) 
    személyiségfejlesztés terén 
    egyéb: …………………………………… 
 
20. A következő felsorolt ismeretekből Ön melyiket tartaná fontosnak a munkavállalásához? 
Kérem, hogy 1-5-ig terjedő skálán súlyozza is a fontosságot, 1=egyáltalán nem fontos, 
5=leginkább fontos! (Egy osztályzat többször is kiosztásra kerülhet!) 
 ….. idegen nyelv 
 ….. számítógépes ismertetek 
 ….. EU-s ismertetek 
 ….. pénzügyi, befektetési ismeretek 
 ….. önismeret 
 ….. környezetvédelem 

 ….. munkaerőpiaci ismertek 
 ….. jogi ismeretek 
 ….. adózási ismeretek 
 ….. mezőgazdasági ismeretek 
 ….. műszaki ismeretek 
 ….. egyéb: ……………………… 
 

MUNKANÉLKÜLISÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 
 
21. Munkaerőpiaci státusza: 

 nem voltam és nem is vagyok jelenleg sem regisztrált vagy nem regisztrált mun-
kanélküli 

 jelenleg regisztrált munkanélküli vagyok, a következő időponttól: ……..(év, hó) 
(kérem folytassa a 23. kérdéssel) 

 jelenleg nem regisztrált munkanélküli vagyok, a következő időponttól: ….(év, hó) 
(kérem folytassa a 23. kérdéssel) 

 voltam regisztrált munkanélküli, a következő időtartamra: ……(hónapok száma) 
(kérem folytassa a 23. kérdéssel) 

 voltam nem regisztrált munkanélküli, a következő időtartamra: ..(hónapok száma) 
(kérem folytassa a 23. kérdéssel) 

 
22. Ha nem (volt) munkanélküli, akkor mivel sikerült elkerülnie, hogy belekerüljön a mun-
kanélküliek csoportjába? 

 piacképes szakmai tudás 
 megfelelő személyiségjegyek 
 kapcsolati tőke (ismerősök) 
 rendelkezésre álló anyagi háttér 
 egyéb: …………………………………… 
(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 

 
23. Regisztrált vagy nem regisztrált munkanélkülisége alatt vállal(t)-e alkalmi munkát? 
  igen    nem    nem válaszolok 



 

 
24. Ha már nem munkanélküli, milyen úton sikerült kikerülni a munkanélküliség státuszból? 

 hirdetés útján 
 ismerősökön keresztül 

  Munkaügyi Központ kiközvetítésével 
  egyéb: ………………………………………… 
 
25/a. Ha volt vagy jelenleg is álláskereső (regisztrált munkanélküli), vett-e/vesz-e igénybe vala-
milyen támogatást? 

 nem (kérem folytassa a 33. kérdéssel)    igen 
 

25/b. Ha igen, kérem jelölje, hogy milyen támogatást vett igénybe! 
  képzés (tanfolyam) (kérem folytassa a 26. kérdéssel) 
  bértámogatás (munkaviszony melletti) (kérem folytassa a 28. kérdéssel) 
  munkatapasztalat-szerzés(kérem folytassa a 29. kérdéssel) 
  pályakezdők foglalkoztatási (járulék) támogatása (kérem folytassa a 30. kérdéssel) 
  vállalkozóvá válás(kérem folytassa a 31. kérdéssel) 
  közhasznú foglalkoztatás(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 

 munkanélküli támogatás (pénzbeli) (kérem folytassa a 33. kérdéssel) 
  egyéb: ……………………………………(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 
 
26. Ha képzésben vett részt (tanfolyam), az milyen irányú volt? 

 teljesen új szakmát tanultam 
 meglévő szakmámat képeztem tovább, új szakmát nem tanultam 
 meglévő szakmám mellé szereztem egy új, „kiegészítő” tudást, így együtt na-

gyobb az esélyem a munkaerőpiaci elhelyezkedésben 
 
27. Ha képzésben vett részt, a megszerzett tudást hasznosítja-e a mostani munkájában? 

 új megszerzett tudásomat nem hasznosítom, csak a régi szakmámat 
 új megszerzett tudásomat hasznosítom, a régivel együtt 
 csak az új szakmámat hasznosítom, a régit nem 

(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 
 
28. Ha munkaviszony melletti bértámogatásban részesült, foglalkoztatták-e a kötelező időn 
túl? 

 igen, a támogatási időn túl foglalkoztatnak 
 még a támogatási időn belüli a foglalkoztatásom 
 nem, a támogatási idő után elbocsátottak 

(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 
 
29. Ha munkatapasztalat-szerzési támogatásban részesült, foglalkoztatták-e a kötelező időn 
túl? 

 igen, a támogatási időn túl foglalkoztatnak 
 még a támogatási időn belüli a foglalkoztatásom 
 nem, a támogatási idő után elbocsátottak 

(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 
 
30. Ha pályakezdők foglalkoztatási (járulék) támogatásban részesült, foglalkoztatták-e a 
kötelező időn túl? 

 igen, a támogatási időn túl foglalkoztatnak 
 még a támogatási időn belüli a foglalkoztatásom 
 nem, a támogatási idő után elbocsátottak 

(kérem folytassa a 33. kérdéssel) 



 

 
31. Ha vállalkozóvá válásban részesült, meglévő-e még a vállalkozása? 

 igen, a vállalkozásom ………. (évszám) óta működik 
 nem, a vállalkozásom ………. hónapig működött csak 

 
32. Ha vállalkozóvá válásban részesült, sikeresnek ítéli-e meg a vállalkozását? 

 igen, a vállalkozásom helyzetét sikeresnek tartom 
 vállalkozásom helyzetét kielégítőnek tartom 
 nem, vállalkozásom helyzetét kilátástalannak látom, kényszervállalkozó vagyok 

 

 
SZEMÉLYES KÉRDÉSEK 

 
33. Neme:   férfi    nő 
 
34. Életkora:   21-24 év    40-49 év 
    25-29 év    50-59 év 
    30-39 év    60 év felett 
 
35. Legmagasabb iskolai végzettsége:   főiskola  egyetem  PhD 
 
36. Státusza: 
  egyéni vállalkozó 

 alkalmazott, ezen belül:  vezető 
     középvezető 
     beosztott 

 gyes, gyed 
 munkanélküli (regisztrált és nem regisztrált) 
 tanuló, hallgató 
 nyugdíjas 
 háztartásbeli 
 egyéb: ………………… 

 
37. Havi átlag bruttó jövedelme: 
  0 - 65.500 Ft     180.001 - 200.000 Ft 
  65.501 - 100.000 Ft    200.001 - 300.000 Ft 
  100.001 - 180.000 Ft    300.001 Ft felett 
 
38. A megye, ahol az első diplomát adó főiskolát/egyetemet elvégezte: 
 Bács-Kiskun  Csongrád  Jász-Nagykun-Szolnok  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 Baranya  Fejér    Komárom-Esztergom  Tolna 
 Békés   Győr-Moson-Sopron  Nógrád   Vas 
 Borsod-Abaúj -Zemplén  Hajdú-Bihar  Pest    Veszprém 
 Budapest  Heves    Somogy   Zala 
 
39. A megye, ahol a munkáját végzi: 
 Bács-Kiskun  Csongrád  Jász-Nagykun-Szolnok  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 Baranya  Fejér    Komárom-Esztergom  Tolna 
 Békés   Győr-Moson-Sopron  Nógrád   Vas 
 Borsod-Abaúj -Zemplén  Hajdú-Bihar  Pest    Veszprém 
 Budapest  Heves    Somogy   Zala 
 



 

40. A megye, ahol lakik: 
 Bács-Kiskun  Csongrád  Jász-Nagykun-Szolnok  Szabolcs-Szatmár-Bereg 
 Baranya  Fejér    Komárom-Esztergom  Tolna 
 Békés   Győr-Moson-Sopron  Nógrád   Vas 
 Borsod-Abaúj -Zemplén  Hajdú-Bihar  Pest    Veszprém 
 Budapest  Heves    Somogy   Zala 
 
41. Milyen típusú településen lakik? 
  főváros     megyeszékhely 
  város      falu 
  község     egyéb: …………………….. 
 

VÁLASZADÁSÁT KÖSZÖNÖM! 
 
 
 



 

M5 
 
A magyarországi megyék (Budapest nélkül) gazdasági növekedésének iránya 

Megye 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Bács-Kiskun 2,2419 2,3446 2,3789 2,3340 2,4208 2,3847 2,3713 

Baranya 2,3753 2,4195 2,4617 2,4019 2,4310 2,4872 2,4689 

Békés 2,0356 2,1064 2,0987 2,0482 2,0878 2,1343 2,0819 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

2,0088 2,0724 2,1086 2,0850 2,2204 2,2353 2,2459 

Csongrád 2,4906 2,5616 2,5345 2,4392 2,5136 2,5528 2,5281 

Fejér 3,5474 3,5666 3,5251 3,1772 3,1706 3,0806 3,2061 

Győr-Moson-
Sopron 

3,5853 3,5630 3,6747 3,5091 3,4382 3,3544 3,4048 

Hajdú-Bihar 2,1377 2,2680 2,3098 2,3202 2,3836 2,3480 2,3504 

Heves 2,1897 2,3884 2,3916 2,3821 2,4348 2,3653 2,3769 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

2,3539 2,4778 2,5221 2,5102 2,2297 2,1954 2,2917 

Komárom-
Esztergom 

2,7307 3,0951 3,3280 3,6343 3,7578 3,8248 3,7226 

Nógrád 1,9422 2,0157 2,0360 2,0345 2,0188 1,9595 1,9617 

Pest 2,4947 2,6835 2,7533 2,7472 2,8005 2,8232 2,7764 

Somogy 2,5265 2,6198 2,6269 2,6718 2,6529 2,4785 2,4129 

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

1,6811 1,7935 1,7914 1,8050 2,0375 2,0143 2,0353 

Tolna 2,4013 2,4623 2,4886 2,4045 2,4834 2,4191 2,3877 

Vas 3,0882 3,0569 3,1723 3,1724 3,0784 2,9669 2,9891 

Veszprém 2,6234 2,7682 2,7767 2,7534 2,7605 2,7242 2,6894 

Zala 2,8485 3,0139 3,1522 3,0832 3,1589 2,9783 2,8841 

(Forrás: saját számítás a KSH adatbázisa alapján) 
 
 
 



 

M6 
 
A magyarországi megyék (Budapest nélkül) gazdasági növekedése láncvi-
szonyszámmal jellemezve (előző év = 100%) (%) 

Megye 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
2001-
2006 

átlaga 
Bács-Kiskun - 104,58 101,46 98,11 103,72 98,51 99,44 100,97 
Baranya - 101,86 101,75 97,57 101,21 102,31 99,27 100,66 
Békés - 103,48 99,64 97,59 101,93 102,23 97,55 100,40 
Borsod-
Abaúj-
Zemplén - 103,17 101,75 98,88 106,49 100,67 100,48 101,91 
Csongrád - 102,85 98,94 96,24 103,05 101,56 99,03 100,28 
Fejér - 100,54 98,84 90,13 99,79 97,16 104,07 98,42 
Győr-Moson-
Sopron - 99,38 103,14 95,49 97,98 97,56 101,50 99,18 
Hajdú-Bihar - 106,10 101,84 100,45 102,73 98,50 100,11 101,62 
Heves - 109,08 100,13 99,61 102,21 97,14 100,49 101,44 
Jász-
Nagykun-
Szolnok - 105,26 101,79 99,53 88,83 98,46 104,39 99,71 
Komárom-
Esztergom - 113,35 107,52 109,20 103,40 101,78 97,33 105,43 
Nógrád - 103,78 101,01 99,92 99,23 97,06 100,11 100,19 
Pest - 107,57 102,60 99,78 101,94 100,81 98,34 101,84 
Somogy - 103,69 100,27 101,71 99,29 93,43 97,35 99,29 
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg - 106,69 99,88 100,76 112,88 98,86 101,04 103,35 
Tolna - 102,54 101,07 96,62 103,28 97,41 98,70 99,94 
Vas - 98,98 103,77 100,00 97,04 96,38 100,75 99,49 
Veszprém - 105,52 100,31 99,16 100,26 98,69 98,72 100,44 
Zala - 105,80 104,59 97,81 102,45 94,28 96,84 100,30 

(Forrás: saját számítás a KSH alapadatok alapján) 
 
 
 



 

M7 
 
A megyékben alkalmazásban állók átlagos statisztikai létszáma alapján szá-
mított bázis viszonyszám (%), 2001 = 100% 

Megye 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Bács-Kiskun 100,00 101,20 101,52 101,95 100,90 122,28 

Baranya 100,00 100,60 103,30 104,10 102,96 122,47 

Békés 100,00 99,83 102,14 102,67 99,20 110,51 

Borsod-Abaúj-Zemplén 100,00 98,94 101,12 100,85 101,90 114,04 

Budapest 100,00 103,54 101,86 102,47 101,24 128,98 

Csongrád 100,00 100,65 102,45 102,45 101,67 118,71 

Fejér 100,00 97,88 95,52 95,06 96,44 112,56 

Győr-Moson-Sopron 100,00 99,27 100,98 99,53 97,60 113,48 

Hajdú-Bihar 100,00 104,92 102,72 101,36 100,21 121,05 

Heves 100,00 102,62 103,68 102,20 102,47 118,31 

Jász-Nagykun-Szolnok 100,00 67,59 104,26 99,86 98,58 112,06 

Komárom-Esztergom 100,00 101,55 106,56 111,95 116,18 139,53 

Nógrád 100,00 97,91 94,96 91,81 90,57 102,25 

Pest 100,00 103,01 109,38 116,55 117,08 156,10 

Somogy 100,00 100,52 99,55 96,56 96,27 110,61 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 100,00 103,10 105,93 107,12 106,15 123,78 

Tolna 100,00 99,06 98,26 97,12 92,38 114,07 

Vas 100,00 100,63 100,41 97,66 92,58 105,26 

Veszprém 100,00 98,29 96,20 94,53 93,27 107,55 

Zala 100,00 101,00 103,64 105,47 100,41 114,86 

Összesen 100,00 101,5 102,10 102,46 101,44 122,64 
*2006-tól az éves munkaügyi statisztikai adatok a teljes nemzetgazdaságra vonatkoznak 
(Forrás: saját számítás a KSH 2008 adatbázisa alapján) 
 
 
 



 

M8 
 
A megyékben alkalmazásban állók nettó keresete alapján számított bázis vi-
szonyszám, 2001 = 100% 

Megye 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 

Bács-Kiskun 100,00 121,58 142,53 148,80 165,47 161,26 

Baranya 100,00 120,89 142,59 149,86 169,27 164,88 

Békés 100,00 121,54 143,90 149,36 167,40 165,93 

Borsod-Abaúj-Zemplén 100,00 120,77 141,88 147,29 165,97 166,41 

Budapest 100,00 121,44 137,63 140,55 156,09 151,33 

Csongrád 100,00 120,77 142,52 149,41 165,64 164,73 

Fejér 100,00 117,39 132,75 140,62 154,69 155,14 

Győr-Moson-Sopron 100,00 119,06 135,98 143,58 158,83 156,72 

Hajdú-Bihar 100,00 121,24 141,63 147,80 165,47 162,94 

Heves 100,00 120,44 139,07 146,88 164,13 162,36 

Jász-Nagykun-Szolnok 100,00 118,50 140,74 145,25 164,70 163,79 

Komárom-Esztergom 100,00 121,10 140,41 148,76 164,33 166,49 

Nógrád 100,00 120,97 146,13 151,83 169,02 170,10 

Pest 100,00 117,96 136,60 140,47 154,90 148,59 

Somogy 100,00 120,29 143,83 149,28 167,53 165,16 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 100,00 121,90 144,43 150,11 168,44 165,20 

Tolna 100,00 119,27 139,21 146,33 163,78 154,50 

Vas 100,00 117,19 136,30 143,90 159,82 161,43 

Veszprém 100,00 118,28 138,75 143,91 159,96 159,50 

Zala 100,00 119,86 139,48 146,43 160,80 160,01 

Összesen 100,00 120,11 138,85 143,99 160,20 157,83 
* megváltozott nevezéktan 
(Forrás: saját számítás a KSH 2008 alapján) 
 
 
 



 

M9 
 
A munkahelyek száma és a havi bruttó jövedelem kapcsolata 

Munkahelyek száma 

első második harmadik 
negyedik vagy 

annál több 

Havi 
bruttó 

jövedelem 
fő % fő % fő % fő % 

0 - 65 500 
Ft 

6 24,0 6 24,0 4 16,0 9 36,0 

65 501 – 
100 000 Ft 

53 52,5 21 20,8 20 19,8 7 6,9 

100 001 – 
180 000 Ft 

127 34,9 114 31,3 55 15,1 68 18,7 

180 001 – 
200 000 Ft 

30 25,9 33 28,4 26 22,4 27 23,3 

200 001 – 
300 000 Ft 

52 18,0 59 20,5 94 32,6 83 28,9 

300 001 Ft 
felett 

9 9,1 17 17,2 21 21,2 52 52,5 

nem vála-
szolt 

1 3,5 9 31,0 8 27,6 11 37,9 

Összesen 278 27,2 259 25,3 228 22,3 257 25,2 
n = 1 022 
(Forrás: saját számítás) 
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A képességek fontosságának középértéke (1-5-ös skálán) 

Képességek Teljes minta Heves megye B-A-Z megye Budapest 
Gyakorlat 4,28 4,29 4,46 4,07 
Elmélet 3,88 3,98 3,80 3,59 
Együttműködés 4,25 4,25 4,25 4,20 
Empátia 3,77 3,91 3,54 3,45 
Szakmai fejlődés 4,05 4,09 3,96 4,00 
Vezetői beállítottság 2,76 2,72 2,96 2,70 
Emberekkel való bánás 4,23 4,34 4,07 3,98 
n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját számítás) 
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A megkérdezett ismeretek jelentőségének középértéke a vizsgált megyékben 

Imeretek Teljes minta Heves megye B-A-Z megye Budapest 
Idegen nyelv 4,26 4,24 4,20 4,39 
Számítógépes ismeret 4,52 4,49 4,52 4,64 
EU-s 3,13 3,13 3,13 3,12 
Pénzügyi 3,25 3,26 3,34 3,08 
Önismereti 4,11 4,09 4,24 4,03 
Környezetvédelmi 2,74 2,81 2,77 2,46 
Munkaerőpiaci 2,99 2,96 3,25 2,84 
Jogi 3,17 3,14 3,23 3,19 
Adózási 3,21 3,26 3,27 2,92 
Mezőgazdasági 2,29 2,25 2,52 2,19 
Műszaki 2,35 2,35 2,57 2,12 
n � B-A-Z megye = 193; Budapest = 171; Heves megye = 658 
(Forrás: saját számítás) 
 
 
 


