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Bevezetés 

 

 
Ph.D. tanulmányaimat 2008-ban kezdtem a Miskolci Egyetem, Világ-és Regionális 

Gazdaságtan Intézetében nappali tagozatos doktoranduszként. Figyelmem a korábbi 

OTDK és szakdolgozatom (Az abszorpciós képesség vizsgálata az edelényi kistérségben a 

humán erőforrás potenciálra vonatkoztatva) folytatásaként a hazai munkaerő-piaci 

folyamatokra irányult. A kutatásaim területi egységét kibővítettem Magyarországra, majd a 

Kelet-közép-európai
1
 országokra, végeztem kutatásokat országos és regionális szinten is. 

Kutatásaim az általános munkaerő-piaci folyamatokat, a foglalkoztatáspolitikát érintették. 

(Az utóbbi két évben, jogi tanulmányaimnak köszönhetően, a foglalkoztatás jogszabályi 

háttérrel is foglalkoztam.) Kutatási eredményeimet több hazai és nemzetközi konferencián, 

folyóiratokban egyaránt publikáltam. Kutatásaimat 2009/2010. és 2010/2011. tanévekben a 

Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány támogatta Ph.D. hallgatói ösztöndíjával, 

2011/2012. tanévtől pedig a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt támogat 

doktorjelölti ösztöndíjával. A Világ-és Regionális Gazdaságtan Intézet oktatási 

tevékenységébe Ph.D. hallgatóként kapcsolódtam be. Részt vettem a Munkaerőpiac, 

Munkaerőpiaci tréning, Helyi gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztés, Társadalom 

térszerkezete, EU programok és projektek, Kommunikáció és Nemzetközi etikett és 

protokoll című tantárgyak oktatásában, tananyagainak fejlesztésében, amelyek együttesen 

hozzájárultak kutatási témám pontos meghatározásához, kutatási készségeim 

fejlesztéséhez. 

 

Úgy vélem napjaink közgazdaságtanában fontos szerepe van a globalizációnak illetve a 

globalizáció regionális és lokális hatásainak. A világ egységesüléséből adódó kihívások 

paradox módon a regionális és lokális válaszok iránti igényt erősítették fel. A 

regionalizáció erősödését a társadalmi-gazdasági terek területi különbözőségéből adódó 

sajátosságok és a globális gazdaság növekedése nyomán fellépő környezeti és társadalmi 

problémák iránti érzékenységéből adódik. A fenntartható fejlődés koncepciójában egyre 

hangsúlyosabban jelenik meg a társadalmi befogadást erősítő, szolidárisabb gazdaság 

gondolata. A munkaerőpiac átalakulása felveti a munka fogalmának gazdasági és 

társadalmi átértékelését, új megvilágításba helyezi a foglalkoztatás kérdését. A globális 

problémaként megjelenő munkátlanságra egyre gyakrabban regionális és lokális szinten, a 

fenntarthatóság és a társadalmi befogadás szempontjait előtérbe helyezve keresik a 

megoldást. Kérdés, hogy:  

1. Melyek azok a globális hatások, amelyek a munkaerőpiacok átalakulása irányába 

hatnak? 

2. Hogyan megy végbe az átalakulás? 

3. Milyen regionális különbségek adódnak a kihívások megjelenésében? 

4. Mennyiben és hogyan érintik az Észak-magyarországi régió gazdasági és 

társadalmi folyamatait? 

 

Kutatásaim során a foglalkoztatottsági szint, a foglalkoztatási szerkezet időbeni és területi 

változásainak törvényszerűségeit, a globalizációs folyamatokkal való kölcsönhatásait és a 

                                                           
1
 A kelet-közép-európai átmeneti gazdaságú országok közül azokat vizsgálom, amelyek 2004-ben az Európai 

Unióhoz csatlakoztak (Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, 

Szlovákia, Szlovénia). Földrajzi értelemben kissé pontatlanul ezeknek az országoknak az együttesét Kelet-

közép-európai régiónak nevezik. 
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problémákra megoldást kereső foglalkoztatási stratégiákat vizsgálom Kelet-Közép-Európa 

és Magyarország régióiban, kiemelten az Észak-magyarországi régióban. 

 

Az értekezés három fő fejezetből épül fel:  

1. A foglalkoztatással és a munka/bérmunka értelmezésével kapcsolatos közgazdasági 

elméletek főbb megállapításait, valamint a munka fogalmának átértékelődését 

fogalmazom meg preindusztriális, indusztriális és posztindusztriális korszakokra 

bontva, amelyeket párhuzamba állítok a közgazdasági gondolkodás korszakaival. A 

globalizációt az indusztriális és posztindusztriális korszak közötti átmenetet 

befolyásoló tényezőjeként értelmezem és részletesen bemutatom gazdasági-

társadalmi és munkaerő-piaci hatásait. A jövőbeli lehetséges foglalkoztatási 

alternatívák közül az atipikus foglalkoztatási formákat, a közfoglalkoztatást és a 

szociális (szolidáris) gazdaságot vizsgálom meg. 

2. Kutatásaim területi egységeként a kelet-közép-európai országok, régiók helyzetét 

elemzem munkaerő-piaci, foglalkoztatási szempontból, majd szűkebb 

lakókörnyezetem, az Észak-magyarországi régió foglalkoztatási helyzetét 

értékelem.  

3. Kiemelt figyelmet fordítok a foglalkoztatáspolitikai dokumentumok összehasonlító 

értékelésére a vizsgált országok esetében, valamint az alternatív foglalkoztatási 

formák területén a jogi szabályozás hiányosságaira hívom fel a figyelmet. Ezt 

követően javaslatokat adok a hatékony regionális foglalkoztatáspolitika 

megteremtésének szempontrendszeréhez. 

 

Kutatásaim elején megfogalmaztam a hipotéziseket, melyeket a disszertációban tesztelek, 

illetve az eredményeket tézisben foglaltam össze az egyes fejezetek végén: 

 

1. hipotézis – a munkatömeg globális változásairól és a munka fogalom átértékelődésének 

szükségességéről:  

Feltevésem szerint a munkaparadigma válságát a globalizáció gyorsította fel az elmúlt 

három évtizedben Kelet-Közép-Európában.  

Tesztelés: Hoover-index számításával, szakirodalom szintetizálással. 

 

2. hipotézis – Kelet-Közép-Európa munkaerő-piaci sajátosságairól: 

a) A kelet-közép-európai országokban ellentétes tendencia figyelhető meg a nyugat-

európai országokhoz képest a népesség és a foglalkoztatottak számának területi 

kiegyenlítődése között a Hoover-index alapján. 

b) A kibocsátási rés és a munkanélküliségi ráta közötti függvényszerű kapcsolat (Okun-

törvénye) az országok szintjén igaz, de a régiók esetében jelentős eltérések rajzolódnak ki 

az elméleti modellhez képest.  

c) Feltevésem szerint a kelet-közép-európai régiókban a humán fejlettségi index időbeni 

változása a munkaerőpiacon a humán potenciál gyengülésével együtt járó területi 

átrendeződést eredményezett. 

Tesztelés: Szakirodalom szintetizálással, Okun-törvény igazolásával, HDI becsléssel 

regionális szinten. 

 

3. hipotézis – az Észak-magyarországi régió leszakadásáról: 

a) Az Európai Uniós csatlakozás óta megfigyelhető az Észak-magyarországi régió 

leszakadása az ország többi régiójához képest munkaerő-piaci és gazdasági indikátorok 

alapján. 
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b) Feltevésem szerint a nyilvántartott álláskeresők számának az Észak-magyarországi 

régión belüli átrendeződése kevésbé volt jelentős a gazdasági válság óta, mint az országon 

belüli átrendeződés.  

Tesztelés: Főkomponens elemzéssel, klaszteranalízissel, regresszióanalízissel, Markov-

modellel és átmenet mátrixokkal. 

 

4. hipotézis – az Észak-magyarországi régión belüli munkaerő-piaci folyamatok okairól: 

a) A Észak-magyarországi megyékben az egyes szektorok közötti foglalkoztatási 

átrendeződés már véget ért. 

b) A betöltetlen üres álláshelyek és a nyilvántartott álláskeresők közötti kapcsolat az 

Észak-magyarországi régión belül nem homogén, a megyék között eltérések jelennek meg.  

Tesztelés: Lilien-index számításával, Beveridge-görbével. 

 

5. hipotézis – az előrejelzés alkalmazhatóságáról:  

a) Feltevésem szerint a regionális foglalkoztatáspolitikát támogató előrejelzések egyik 

lehetséges módszere az ARIMA (autoregresszív integrált mozgóátlag) módszer 

alkalmazásával rövidtávon meghatározható a régió munkaerő-piaci helyzetében várható 

változások iránya és mértéke, az előrejelzési módszerrel készített prognózis irányt tud 

mutatni a regionális foglalkoztatáspolitika számára. 

b) Az Észak-magyarországi régióban a nyilvántartott álláskeresők 2009. február – 2010. 

július közötti időszakra előrejelzett és valós számának összehasonlításával kimutatható a 

gazdasági válság regionális munkaerő-piaci hatása.  

Tesztelés: ARIMA módszer segítségével előrejelzés készítése. 

 

6. hipotézis – a területileg differenciált foglalkoztatáspolitikai beavatkozás 

szükségességéről: 

A kelet-közép-európai országok foglalkoztatáspolitikai törekvései túlzott mértékben 

követik az európai foglalkoztatási irányvonalakat, nem elégséges figyelmet fordítva az 

országos sajátosságokra.  

Tesztelés: Foglalkoztatáspolitikai dokumentumok értékelésével. 

 

7. hipotézis – az alternatív megoldások lehetőségeiről és jogi szabályozásukról: 

Feltevésem szerint a kelet-közép-európai országok közül Magyarországon és Szlovákiában 

a foglalkoztatási problémák leküzdésében még jelentős tartalékokkal bíró atipikus 

foglalkoztatási formák alacsony arányának részbeni oka lehet a nem megfelelő jogi 

szabályozás és a jogi koherencia hiánya. 

Tesztelés: Jogszabályelemzéssel. 

 

A vizsgálat menetét és főbb szempontjait az 1. ábra tartalmazza. 
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1. ábra: A disszertáció folyamatábrája 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) 
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A disszertációban a régióra vonatkozó javaslatok megfogalmazása érdekében a 

munkaerőpiac négy szintjét vizsgálom, a globális, a kelet-közép-európai, a magyarországi 

folyamatok egyaránt hatással vannak az Észak-magyarországi régió munkaerőpiacára, 

ugyanakkor a specifikumok is beazonosíthatóak. A folyamatok, összefüggések és 

törvényszerűségek bemutatásához a szakirodalomi elemzésen túl gazdag matematikai-

statisztikai módszertani eszköztárat használok (2. ábra). 

 

 
2. ábra: A disszertációban alkalmazott statisztikai, ökonometriai módszerek 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) 
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1. Munkaparadigma váltások a közgazdasági elméletekben 
 

 

A disszertáció 1. fejezetében a munka fogalmát vizsgálom a preindusztriális, az 

indusztriális és a posztindusztriális korszakokban. A közgazdasági gondolkodás korszakai 

szerint tekintem át a munka fogalmának változását. Az egyes korszakok közötti átmenetek 

közül az indusztriális és posztindusztriális korszak közötti váltásban meghatározó 

globalizáció hatását mutatom be részletesen. A globalizáció hatásaként a munka fogalma 

az utóbbi évtizedekben teljesen átértékelődött, ezt a folyamatot végigvezetem, bemutatom 

a munkakészlet csökkenő tendenciáját. Megvizsgálom, hogy a különböző elméletek szerint 

mely tényezők, milyen feltételrendszer mellett és hogyan befolyásolják a munkaerőpiac 

keresleti és kínálati oldalát és ezekre milyen hatással vannak a globalizáció alapfolyamatai. 

A tényezők és kölcsönhatások feltérképezésével lehetővé válik a különböző elméletekhez 

tartozó foglalkoztatási modellek felvázolása.  

 

Az elméleti áttekintés célja, hogy összefüggő képet kapjunk a közgazdaságtani irányzatok 

foglalkoztatást érintő elméleteinek fejlődéséről, az egyes irányzatok és jelentősebb 

közgazdászok eltérő elképzeléseiről, gondolatairól, vizsgálódásuk központi eleméről és 

tényszerű megállapításairól, valamint ezzel párhuzamosan a munka fogalmának 

változásairól. Az áttekintésben kiemelt helyet kapnak a neoklasszikus elméletek, mivel: „a 

kapitalizmus globális (transznacionális) korszakának megfelelő gazdasági ideológia a 

neoliberalizmus. Amikor a neoklasszikus-neoliberális tanok nézeteit tekintjük át a 

foglalkoztatásról, a munkaerőpiacról, akkor magának a globalizációnak a hatásáról 

szólunk.”
2
  

Kutatási kérdés: az egyes közgazdasági korszakokban mit tekintettek az érték forrásának, 

mekkora szerepet kapott a (bér)munka vagy a foglalkoztatás témaköre ezekben az 

elméletekben? 

 

1. táblázat: A vizsgált közgazdasági korszakok és a főbb képviselők 

Közgazdasági korszak A munkával, foglalkoztatással 

foglalkozó képviselő(k) 

Merkantilista Jean Baptiste Colbert (1619-1683) 

Fiziokrata Francois Quesnay (1694-1774) 

Klasszikus közgazdaságtan William Petty (1623-1687) 

Adam Smith (1723-1790) 

David Ricardo (1772-1823) 

Karl Marx (1818-1883) 

Neoklasszikus közgazdaságtan Alfred Marshall (1824-1924) 

Arthur Cecil Pigou (1877-1959) 

    Osztrák iskola Joseph Alios Schumpeter (1883-1950) 

Keynes-i korszak John Maynard Keynes (1883-1946) 

Új klasszikus makroökonómia Robert Lucas (1937- ) 

Institúcionalista közgazdaságtan Evsey Domar (1914-1997) 

   Evolúciós közgazdaságtan Joseph Alios Schumpeter (1883-1950) 

Thorstein Veblen (1857-1929) 

   Ortodox közgazdaságtan Milton Friedman (1912-2006) 

Forrás: Saját szerkesztés Mátyás A. (1969) alapján 

                                                           
2
 Farkas P. (2007) 27. old. 
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1.1. A bérmunka előtti társadalom munka-érték felfogása – preindusztriális 

korszak 

 

Az őskorban az emberek rendszertelenül dolgoztak, a létfenntartásukhoz szükséges napi 3-

4 órát. A tisztes munka ebben a korban lefedte a közösségben, a közösségért önként 

végzett hasznos társadalmi tevékenységek körét. Már az ókori filozófus, Arisztotelész is 

feltette a kérdést, hogy mi a boldogság lényege és mit is tekintünk munkának. Szerinte a 

boldogság lényege az ember tulajdonképpeni munkája. „Az ember különleges munkája 

nem egyéb, mint a lélek értelemszerű – vagy legalábbis nem értelem nélkül való – 

tevékenysége.”3
 

Az ókori társadalmakban a társadalmi státuszt nem a munka határozta meg, annak nem volt 

értéke. A javak a tulajdonból származtak és nem a munkából. Az ókori filozófusok (Platón 

és Arisztotelész) is vallották, hogy a polgárnak nem kell dolgoznia, arra van egy külön 

társadalmi réteg. A munka kettős értelmezést nyert: egyrészt klasszikus munka volt az, 

amit a rabszolgák végeztek, másrészt munka volt az is, amelyet a polgárok végeztek 

szellemi tevékenységként.
4
  

A középkorban sem értékelték sokra a munkát, azt a napszámosok, a jobbágyok és a 

szolgálók végezték. Luther
5
 a munka erkölcsi és vallási jellegére vonatkozó nézeteket 

vallott. Aquinói Szent Tamás a munkának 4 típusát különböztette meg: 

 szemlélődés, elmélkedés, 

 jó cselekedet, 

 becsületes munka, 

 a megélhetést biztosító jövedelemszerző tevékenység (amelyet Aquinói 

értéktelennek tartott).
6
 

Ugyanakkor ne feledkezzünk el a középkori céhek világáról, az ott dolgozó segédek, 

munkások szintén a bérmunka egy sajátos formájában tevékenykedtek. Sewell ezt a 

korszakot „korporatista világrendnek” nevezi
7
, amely megszabja a termelési 

folyamattechnikai szervezetét, mint a munka társadalomszervezetét. Ez a világrend a 

mesterséget közösségi tulajdonnak tekinti, amely csak a közösség saját tagjainak nyújt 

foglalkoztatást.
8
  

A középkorban a munka értéke teljesen jelentéktelen volt, majdnem a kötelező rossz 

csoportjába sorolták, ugyanakkor a „sötét középkor” végén Kálvinnál
9
 megjelent a 

munkának egy másik értelmezése, amely szerint a munkavégzés minden formája Isten 

szolgálatát jelenti. Polányi szerint a preindusztriális társadalomban a munka beágyazódott 

a társadalmi létbe.
10

 

 

1.1.1. A korai tőkés társadalom közgazdasági elmélete – a merkantilizmus  

 

A 16. században egyre több tudós és kutató fordult a közgazdaságtan felé, ami a 

merkantilista korszak kezdetét és fokozatos fejlődését, alakulását jelezte. A merkantilista 

                                                           
3
 Arisztotelész (1997) 19. old. 

4
 Arisztotelész (1997) 25. old. 

5
 Luther M. (1983) 222. old. 

6
 Aquinói Szent T. (2000) 

7
 Sewell W.H. (1980) 135-155. old. 

8
 Castel R. (1998) 102. old. 

9
 Kálvin J. (1991) 200-204. old. 

10
 Polányi K. (1976) 55-67. old. 



1. Munkaparadigma váltások a közgazdasági elméletekben 

11 

 

irodalom legerőteljesebben Angliában fejlődött ki 1581 körül.
11

 A merkantilista korszak 

elnevezése a latin mercator (kereskedő) szóból származik. A merkantilista szerzők 

többsége maga is kereskedőként tevékenykedett, nem alkottak elméleti rendszert, csupán 

empirikus megfigyeléseket tettek. A korszak képviselőit az a kérdés foglalkoztatta, hogy 

miként lehetne az ország gazdagodását előmozdítani. Akkoriban az ország gazdagságának 

növelése egyet jelentett a rendelkezésre álló pénzmennyiség növelésével. Pénzhez jutottak 

az árucikkek külföldön történő értékesítése révén, aminek eredményeképpen a 

merkantilisták azt hirdették, hogy a gazdagság forrása a külforgalom és csak a pénznek 

tulajdonítottak értéket, az árunak nem. A feudalizmussal gazdasági szempontból a 

merkantilisták szakítottak. 

„Mit láthattak maguk előtt a merkantilisták, miközben koruk gazdaságának jelenségeire 

kerestek magyarázatot? Ahogyan T. Hobbes mondta, mindenki harcát mindenki ellen, egy 

olyan gazdasági rendszert, amelyben homo homini lupus – az ember embernek farkasa. 

Van-e olyan erő, amely rendet teremt ebben a káoszban?”12 

 

A fejlett merkantilizmus Franciaországban nyert teret a 17. században XIV. Lajos 

pénzügyminisztere, Jean Baptiste Colbert (1619-1683) munkássága révén. Az általa 

végrehajtott merkantilista gazdaságpolitika szellemében az állam támogatta a 

manufaktúrákat, új iparágak meghonosítását, külkereskedelmi társaságokat létesítettek, 

utakat, kikötőket építettek. Ebben a korszakban a termelés növekedési tényezőjét a 

lakosságszám növekedésében látták. A tőkés nagyüzemeknek nagyszámú szabad 

munkaerőre volt szüksége, ami lehetővé tette a munkások közötti együttműködést, a 

munkamegosztást, ami együttesen növelte a munka termelékenységét. A munkaerő 

foglalkoztatásának alakulását a kereskedelmi mérleg függvényének tekintették. Az aktív 

külkereskedelmi mérleg következtében az országba áramló pénz a kereslet növelésével 

kedvezően hatott a termelésre, a foglalkoztatásra.
13

   

 

1.1.2. A francia fiziokraták kora 

 

A fiziokraták előfutárának tekintett Boisguillebertnél csak vázlatosan jelentek meg a 

gazdasági élet összefüggései. A fiziokraták, szemben a merkantilistákkal, a gazdaság 

működését részletesebben elemző elméleti rendszert alkottak. Az elméleti irányzat 

megteremtője az orvos képzettségű Francois Quesnay (1694-1774), aki létrehozta a 

Tableau économique-t, (azaz a Gazdasági Táblázatot). Úgy vélte, hogy a gazdaságnak is 

természetes vérkeringése van.
14

 Az irányzat képviselői nem a kereskedelemben látták az 

érték forrását, hanem a földben; azt vallották, hogy a természetnek és a társadalomnak is 

van egy ideális ún. természetes rendje (Jean Jacques Rousseau hatására). Szerintük a 

természetes gazdasági rend mentes a feudális és merkantilista kötöttségektől és tőkés 

termelés keretében értelmezhető.  

 

                                                           
11

 Heller F. (2001) 7. old. 
12

 Hobbes T. idézi Mátyás A. (1969) 14. old. 
13

 Mátyás A. (1995) 22-31. old. 
14

 Quesnay szerint a gazdasági folyamatok olyanok, mint az élő szervezetben végbemenő vérkeringés. A 

mezőgazdasági dolgozók tevékenysége a gyomor működésének felel meg – a vért képzik és a szívhez 

juttatják –, a földesurak a szívet – amely a vért visszaküldi a szervezetbe –, az iparosok a tüdőt jelentik – 

amely oxigénnel látja el az egész szervezetet. A körfolyamatban az egyenlő értékek cseréje érvényesül. Idézi 

Mátyás A. (1995) 34. old. 
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1.2. A bérmunka általánossá válása – indusztriális korszak 

 

1.2.1. A klasszikus közgazdaságtan 

 

A merkantilista korszak szemléletétől eltérő nézeteket vallott a 17. században élt William 

Petty (1623-1687), szerinte a gazdaság forrásának a földet és a munkát tekinthetjük. 

Szerinte az anyagi gazdagságnak a munka az atyja, a föld pedig az anyja. Munkáiban az 

anyagi gazdagság forrását a földre és a munkára vezette vissza, s a kettő között 

megpróbálta a „természetes egyenlőségi viszonyt” megtalálni. Pettyt tekintjük a munka-

érték elmélet első megalkotójának, szerinte csak meghatározott munkafajtákat lehet 

értékalkotó munkának tekinteni úgy, mint a pénz alapanyagául szolgáló nemesfémet 

termelő munkát.
15

 A munka értékét egy felnőtt munkás átlagos napi táplálékával határozta 

meg, amelyet munkabéréből vásárolt. A bérek nagyságát törvény határozta meg és csak a 

létfenntartáshoz szükséges eszközök minimumát volt szabad a munkásnak biztosítani 

bérként. Ha ettől többet kapott volna, feltehetőleg nem dolgozott volna ilyen szorgalmasan. 

Pettynél az áru értéke a termelésben került meghatározásra, ez már túlmutatott a 

merkantilisták nézetein. Rámutatott az egyszerű és a bonyolult munka különbségére és 

átszámításuk lehetséges arányaira. Petty érdeme alapvetően az, hogy igyekezett 

törvényszerűségeket feltárni a gazdasági folyamatok alakulásában.
16

 

A klasszikus iskola képviselői úgy gondolták, hogy a munkanélküliség nem alakulhat ki a 

piacon, ugyanis ha létre is jött volna munkanélküliség, akkor a kereslet és a kínálat 

egymást befolyásolva megoldotta volna a munkanélküliek gondját, ugyanis a felkínált 

munkahelyek és a munka nélkül maradottak egymásra találtak volna. Szerintük a 

legfontosabb a szabadon, minden külső beavatkozástól érintetlenül működő piaci 

mechanizmus létezése és így az állam (Smith szerint) „láthatatlan kézként” vagy (Mill 

szerint) „éjjeli őrként” avatkozzon csak be. A klasszikus elmélet, miközben elismerte, hogy 

a piacon állandóan van egyensúlytalanság a munkaerő kereslete és kínálata között, úgy 

vélte, hogy az így létrejött munkanélküliség az egészséges gazdasági fejlődés velejárója, 

ismerték a munkanélküliség természetes rátáját (NAIRU – non-accelerating inflation rate 

of unemployment), amely semmilyen beavatkozással sem befolyásolható.
17

 

 

1.2.1.1.  Smith elmélete a foglalkoztatás tükrében  

 

A klasszikus közgazdaságtan egyik jelentős alakjának tekinthetjük Adam Smith-t (1723-

1790), aki a nemzetek gazdagságának alakulását, a gazdasági növekedést vizsgálta 

munkáiban. Smith „természetes rendnek” nevezte azokat a feltételeket, amelyek között a 

leghatékonyabban valósul meg az önző érdek és a gazdasági fejlődés spontán törvényeinek 

jótékony hatása – ez a „laissez faire” elve. Eszerint, ha minden egyes ember gazdasági 

cselekvése végső soron a társadalom javát szolgálja, akkor ezt a cselekvést semmivel sem 

szabad korlátozni. Smithnél a „laissez faire” konkrétan a következőket jelentette:  

 a munkaerő mobilitását, 

 a földek teljesen szabad adásvételét,  

 az ipar és a belkereskedelem állami szabályozásának megszüntetését,  

 a szabad külkereskedelmet. 
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 Mátyás A. (1969) 44. old. 
16

 Mátyás A. (1995) 77. old. 
17

 Bánfalvy Cs. (1989) 41-42. old.   
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Smith szerint a társadalom gazdagsága két tényezőtől függ: a termelőmunkával foglalkozó 

lakosság hányadától és a munka termelékenységétől, melyet a munkamegosztás határoz 

meg. A lakosság számának változását a munkabér nagyságával hozta összefüggésbe. A 

Nemzetek gazdagsága című művében olvashatjuk, hogy nem az áruban megtestesült 

munkát tekintette az érték egyedüli pontos mértékének a kapitalista gazdaságban, hanem 

azt a munkamennyiséget, amely felett az áru rendelkezik. Smith így fogalmazott: „A 

társadalomnak abban a korai és nyers állapotában, mely mind a tőkék felhalmozódását, 

mind a föld birtokbavételét megelőzte, az áruban megtestesült és az áruért vásárolható 

munka ugyanaz volt.” Néhol azt említi, hogy a mezőgazdasági munka nagyobb értéket 

alkot, mint az ipari munka.
18

 Nagy hatással volt Smith-re Mandeville (1705): A méhek 

meséje, avagy egyéni bűnökből társadalmi előnyök című szatírája. A társadalmat egy 

méhkashoz hasonlította, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a luxusigényeket is kielégítse. 

Minden egyes foglalkozásnak megvoltak a maga bűnei és mégis ettől virágzott a 

társadalom, az emberek fényűzés iránti vágya pedig munkát ad szinte mindenkinek.
19

 

Smith szerint a munkamegosztásnak természeti alapjai vannak, az emberek velük született 

képességeiként értelmezte. A termékek és szolgáltatások cseréje révén egyre inkább 

érdekeltté váltak, hogy különleges képességeiket fokozzák és különböző foglalkozási 

ágakat hozzanak létre.
20

 A munkamegosztás teljes megvalósulása után már kevés olyan áru 

van, amelyet valaki saját munkájával állíthat elő és a legtöbb olyan, amely más emberek 

munkájával készül. A Nemzetek gazdagságában leírta, hogy egy kisüzemben tűt 

készítettek a munkások és részletesen szemléltette, hogy a tűkészítés folyamata a 

munkamegosztás eredményeként milyen magas termelési arányt okozott. Aszerint gazdag 

vagy szegény valaki, hogy milyen mennyiségű munka áll a rendelkezésére és mennyit tud 

megvásárolni. Smith növekedéselméletének kulcsa a tőkefelhalmozás volt, amely a 

növekvő mértékben specializálódó és ezáltal egyre termelékenyebb munkaerőhöz 

kapcsolódott. Smith észrevette, hogy a tőkés a munkabérnél nagyobb értéket kap a 

munkástól, hisz ezért van profitja. Ebből származik az a megállapítása, hogy tőkés 

viszonyok között az áru értékét nem a benne levő munka mennyisége, hanem az érte 

kapható munka mennyisége határozza meg.
21

 Smith rámutatott a munkaérték elmélet 

mellett az osztályok közötti eltérésekre is, és érzékelteti a munkásosztályt érintő 

munkamegosztás káros hatásait, valamint a kizsákmányolás tényét. Smith munka-érték 

elméletének jó alapot adott az ún. gyémánt-víz paradoxon, melyet elsőként Kopernikusz 

vetett fel. A felvetés és a probléma a következő: az önmagában haszontalan gyémánt 

                                                           
18

 Smith A. (1959) 38. old. 
19

 Mandeville B. (1969) 120-130. old. 

Hayek szintén Mandeville-t tekintette a polgári közgazdaságtan megalapozójának. Hausmann P. (2007) idézi: 

„(…) nekem úgy tűnik, hogy sok vonatkozásban Darwinnál tetőzik az a fejlődés, amelynek elindítása 

mindenki másnál inkább Mandeville nevéhez fűződik” (Hayek F. (1995) 494. o.). 
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 Smith A. (1959) 45-51. old. 
21

 Smith A. (1959) 45-70. old. 

Smith három eredeti jövedelmet ismert: a munkabért, a profitot és járadékot. Szerinte a munkabér nem más, 

mint a munkájukból élők jövedelme társadalmi munkától függetlenül. A tőke és a föld magántulajdonának 

megjelenése előtt a munkás rendelkezett munkája teljes termékével, ezek megjelenése után azonban már csak 

egy része jutott neki. Értékelmélete szerint a jövedelmek határozzák meg az éréket és nem az érték a 

jövedelmeket – ezt nevezik Smith harmadik értékelméletének. (Első értékelmélete szerint a munka az érték 

meghatározója, a második szerint az érte kapható munka.) Smith a munka piaci árát a létfenntartási és 

családfenntartási minimummal határozta meg. Az első munkabérelméletében tehát az áru értéke a munkabér 

forrása, a második szerint viszont a munkabér, mint jövedelem egyik meghatározója az áru értékének. A 

profit nem más, mint a munkás által létrehozott értéknek a munkabér feletti többlete. A profitot Smith úgy 

ábrázolja, mint ami az előlegezett tőke nagyságával arányos. Értékelméletében, ahol az értéket a jövedelmek 

határozzák meg, a profit termelési költségként jelenik meg, (a tőkés bére.) Szerinte a tőkések csak az 

önmegtartóztatás, a fogyasztásról való lemondás árán tudnak felhalmozni. 
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sokkal értékesebb, mint az élethez szükséges víz, azaz a víznek jóval nagyobb a használati 

értéke, mint a gyémántnak; a csereértéke viszont jóval kisebb. Smith a munka-érték 

elméletből indult ki a paradoxon megoldásakor, a gyémánt azért értékesebb, mert 

kitermeléséhez jóval több munka szükséges, mint a vízéhez. A gyémánt ára az előállítás 

magas költségeit tükrözi.
22

  

Harmat (1996) szerint Smith három értékelméletet hozott létre, mely a későbbi korszakok 

alapjait is jelentette
23

: 

 Absztrakt munka-érték elmélet: az értéket az áru előállításához felhasznált 

munkamennyiség (input) határozza meg – Ricardo munkássága révén a marx-i 

irányzat alapját jelentette.
24

 

 Szubjektív preferencia (érték) elmélet: az áru értékét az a munkamennyiség méri, 

amely amelyet az áru eladásával meg lehet vásárolni – Say
25

 és Malthus
26

 

munkássága erre épített. 

 (Termelési) költségelmélet: az értéket jövedelmek határozzák meg – szintén 

Ricardo dolgozta ezt tovább.
27

 

 

1.2.1.2. Ricardo munka-érték elmélete 

 

David Ricardo (1772-1823) az ipari forradalom időszakában élt és alkotott, amely lehetővé 

tette, hogy a fejlett tőkés viszonyokat tanulmányozza. Egyetért a smith-i természetes 

renddel, de az egyéni érdek nála osztályérdekként jelenik meg. Elméleti rendszerét áthatja 

az osztályellentét, amely leginkább az iparosok és a földesurak között jelent meg. A 

munka-érték elméletre vezette vissza a tőkés gazdaság általa vizsgált kategóriáit, amellyel 

sokan nem értettek egyet a későbbi korokban:
28

 „módszerét teljesen spekulatívnak, teljesen 

deduktívnak ítélik meg, mely szerintük nem egy bizonyított hipotézisből, az értéknek 

munkából való meghatározásából kívánja logikai úton a politikai gazdaságtan egész 

elméleti rendszerét felépíteni.”29
 Kortársai ugyanakkor teljes mértékig elfogadták és 

bizonyítottnak tekintették a munka-érték elméletét. 

A gazdaságnak munkára való visszavezetése révén felismerte a bérmunka fölényét a 

jobbágymunka felett. Álláspontja, hogy a használati érték és az érték létrehozása 

különböző folyamat, a föld és a tőke a használati érték növekedésére hatnak, az érték 

alakulását pedig a munkaráfordítás határozza meg. A munka értékelalkotó tulajdonsága 

független a termelési ágtól, azaz a különbség nélküli, elvont emberi munka az érték 

forrása.
30

 

 

Vitába szállt Smith értékelméletének munkabért érintő részével az Alapelvek című 

művében: „…ha a munkás díjazása mindig arányban állna azzal, amit előállít, úgy a 

jószágba fektetett munka mennyisége és az a munkamennyiség, amely a jószágon 

                                                           
22

 Smith A. (1959) 125-127. old.  

A paradoxont ténylegesen Gossen oldotta meg, aki I. törvényében kifejtette, hogy a javak határhaszna 
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értéktelen és haszontalan termék, így a levezetése megbicsaklik. 
23

 Harmat Zs. (1996) 14. old. 
24

 Ricardo D. (1954) 
25

 Say J-B. (1803) 
26

 Malthus T. (1944)  
27

 Ricardo D. (1954) 
28

 Kaldor N. (1955) 
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30
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vásárolható, egyenlő lenne, és a kettő közül bármelyikkel pontosan meg lehetne mérni a 

más javakban beálló változásokat. A kettő azonban nem egyenlő.”31
 

 

Ricardo a bérmunkáról azt a nézetet vallotta, hogy a bér, mint a munka ára ugyanolyan 

módon kerül meghatározásra, mint a többi áru ára. A munka természetes árának tekinti, 

amely szükséges ahhoz, hogy a munkások megéljenek, szükségleteiket kielégítsék anélkül, 

hogy létszámuk változna. 

 

1.2.1.3. Malthus elmélete 

 

Thomas Malthus (1776-1834) A közgazdaságtan elvei, tekintettel gyakorlati 

alkalmazásukra című művében elutasította a Ricardo-féle munkaérték-elméletet és a 

klasszikus közgazdászok körében széles körben elfogadott Say-dogmát
32

. Az áru értékét az 

áruért vásárolható munka mennyiségével határozta meg, szerinte a munkás megkapja a 

munkája teljes ellenértékét, a nyereség viszont onnan származik, hogy az árut több 

munkáért adják el, mint amennyit tartalmaz.  

 

Malthus egyetértet a smith-i munka-érték elmélettel, ugyanakkor azt vallotta, hogy a 

munka nem tekinthető a tényleges csereérték pontos és hiteles mértékének. Különbséget 

tett a termelékeny és nem termelékeny munka között, szerinte a fiziokraták és Smith is 

egyet értett abban, hogy a termelékeny munka a vagyonosságot eredményezi. „Valóban 

mondható a munka fogalmára való tekintettel, hogy magában látszik foglalni értékelést és 

fizetést és semmi dolga nincs meg nem fizetett, önkéntes erőkifejtésekkel.”33
 Könyvében 

tárgyalta a gabona és a munka középértékét, mint a tényleges csereérték mértékét.
34

 

 

Malthus legismertebb művében a Tanulmány a népesedés törvényéről könyvében a 

foglalkoztatásról és a munkáról nem írt, de a demográfiai folyamatok előrevetítése 

elgondolkodtató volt a maga korában és még ma is. „Biztosan mondhatjuk tehát, hogy a 

népesedés, ha nincs gátolva, megkétszereződik minden huszonöt évben, vagyis növekszik 

mértani arányban...Európa egyáltalán nem oly teljesen benépesített világrész, mint 

lehetne. Európában megvan a legteljesebb lehetősége annak, hogy az emberi munka 

megkapja legjobb irányítását. A földmívelés tudományát nagyon tanulják Angliában és 

Skóciában.”35
 Szerinte a népesedés végső akadálya az élelmiszer hiánya. 

 

1.2.1.4. Marx elmélete 

 

Az azonos értékek cseréjének problematikáját (a smith-i tanokat továbbgondolva) Karl 

Marx (1818-1883) oldotta meg: A tőke című könyvében a munka és a munkaerő fogalmak 

szétválasztásával. „Egy használati érték értéknagyságát a társadalmilag szükséges munka 

mennyisége, vagyis az elkészítéshez társadalmilag szükséges munkaidő határozza meg. Az 

a munka azonban, amely az érték lényegét alkotja, egyenlő emberi munka, ugyanannak az 

emberi munkaerőnek a kifejtése.” A munkának a hasznos jellegét emelte ki. „A munkaerő 
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 Deane P. (1997) 93. old. 
32
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értékét, mint minden más áruét, az ennek a sajátos cikknek a termeléséhez, tehát 

újratermeléséhez is szükséges munkaidő határozza meg...vagyis a munkaerő értéke a 

birtokosa fenntartásához szükséges létfenntartási eszközök értéke.”36 

 

Marx (1955) a munkaerőn vagy munkaképességen azoknak a fizikai és szellemi 

képességeknek az összességét értette, amelyek egy ember testi mivoltában, élő 

személyiségében megvannak és amelyeket mozgásba hoz, valahányszor valamilyen fajta 

használati értéket termel.
37

 A marx-i munka fogalom a használati értékre helyezte a 

hangsúlyt, amely a későbbi kutatók definícióiban nem jelent meg. Leírja továbbá, hogy a 

munkafolyamat egyszerű mozzanatai a célszerű tevékenység, azaz maga a munka, a munka 

tárgya és a munka eszköze. A munkás a tőkésnek az ellenőrzése alatt dolgozott, a munkás 

által megtermelt munka értéke a tőké tulajdonát gyarapította. 

 

A társadalmat három részre osztotta: a földbirtokosra, a tőkésre és a munkásra. A járadék, 

bér és profit mozgását úgy értelmezte, mint a három osztály közötti elmozdulásokat.
38

 

Marx szerint a teljesen kifejlett tőkés rendszerben a munka is áruvá válik. Eszerint a 

munkás a munkaerejét, munkavégző képességét bocsátja áruba és ennek ára a munkabér, s 

így már azonos értékek cserélődnek.
39

  

Marx Engelshez írt levelében újszerű megállapításokat tett: 

 leírta a munka kettős természetét (egyrészt a munka, amely a termék értékében 

jelenik meg, másrészt a munka, amely a használati értékben jelenik meg) – 

vizsgálta a munkát minőségi és mennyiségi szempontból is, 

 a munka helyett a munkaerőt tekintette árunak, 

 az értéktöbbletet megjelenési formáitól függetlenül vizsgálta.
40

 

 

Foglalkozott az elidegenedés problémájával is, Marx azt az állapotot jelölte így, amikor az 

ember a saját teremtményeinek a rabja. „A gazdaság, a politika, a vallás hiába emberi 

alkotások – az alkotójuktól függetlenedve külső dologi kényszerként fordulnak vele szembe, 

és a felszabadításuk helyett az elnyomásukat szolgálják. A legnyilvánvalóbban azon 

tevékenységben nyilvánul ez meg, amely egyébként az embert emberré tevő tevékenység: s 

ez a munka.”41
 Marx szerint munkát csak az ember tud végezni és értéket csak a munka 

állít elő. Az elidegenedés három fázisát különbözteti meg: 

 a munkás elidegenedik munkájának termékétől, 

 elidegenedik a tevékenységtől, a termeléstől (így munkája már nem önkéntes, 

hanem kényszermunka lesz), 

 végső soron pedig a munkás elidegenedik saját emberségétől, saját nembeli 

lényétől. 

 

Marx (1955) írt a bérmunka előtti társadalom munka-érték elméletéről is. Felfogásában a 

rabszolgamunka úgy jelent meg, mint gazdája számára végzett, meg nem fizetett munka. A 

jobbágymunka a földesúr számára végzett kényszermunkaként, szintén meg nem fizetett 

munkaként jelent meg, de más kontextusban, hiszen a jobbágy független és szabad ember 

volt, akinek volt saját tulajdona, a rabszolga jogi helyzetével szemben. A bérmunkánál 

megfordul a helyzet, Marx szerint még a többletmunka, vagyis a meg nem fizetett munka 
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is úgy jelenik meg, mint a megfizetett. Az általa „sötét európai középkornak” nevezett 

korszakban a független emberek helyett függő helyzetben lévő emberekről beszélt. A 

személyi függőség alkotta az adott kor társadalmának alapját és ezzel együtt a munka 

társadalmi igényét is. A munka, mint természetbeni szolgáltatás került be a társadalom 

forgatagába. A munka közvetlen társadalmi formája itt a munka természeti formája volt, a 

robotmunkát éppúgy idővel mérték, mint az árut termelő munkát, de minden jobbágy 

személyes munkaerejének meghatározott mennyiségét urának szolgálatában kellett 

dolgoznia.
42

 

Sen (2003) azt írja Marxról A fejlődés mint szabadság című könyvében, hogy a 

munkásoknak a marx-i világban formális szabadságuk volt, ugyanis a munkásoknak az volt 

a szabadsága, hogy változtathatták a munkaadójukat és így a munkahelyüket is. A 

társadalom fejlődését Sen a munkások pozitív szabadságában látja, ha munkaerejüket 

szabadon áruba bocsáthatják, akkor növekszik pozitív szabadságuk, ami fontos mértéke 

annak, hogy mennyire működik jól egy adott társadalom.
43

 

 

1.2.2. A neoklasszikus közgazdaságtan 

 

A klasszikus közgazdaságtanban törekedtek az érték meghatározására. A neoklasszikus 

közgazdaságtan a munkaérték-elmélettel vitatkozva született meg. A gazdasági 

összefüggéseket a fogyasztás és a szükségletek alapján közelíti meg és ismét a cserét 

helyezte a középpontba – ez utal a klasszikus nézetekre. A gazdálkodó egyén, az erőforrás 

allokálása, a gazdálkodási célok vizsgálata került előtérbe. Az irányzat képviselői 

fenntartás nélkül hittek a piac öntisztuló képességében, úgy vélték, hogy a munkahelyek 

iránti kereslet a bérmunkások részéről találkozik a bérmunkások iránti kereslettel.
44

 „A 

neoklasszikus közgazdaságtan kialakulása lényegében az optimalizálási-eredmény-

maximálási elv egyre szélesebb hatókörű gazdasági kiterjesztésének folyamata, egyre 

kifinomultabb módszereket alkalmazó megfogalmazása. A klasszikus felfogásról a 

neoklasszikus közgazdaságtanra váltás felfogható a politikai gazdaságtanról, mint 

tudományági megközelítésről a közgazdaságtanra, mint újabb, szűkebb tárgykörű 

tudományági koncepcióra való átállásként is.”45
  

 

Arthur Cecil Pigou (1877–1959) sok témával foglalkozott életében: többek között a 

munkanélküliség problémáival, a pénz- és konjunktúraelmélettel, adó- és pénzkérdésekkel. 

Legfontosabb eredménye azonban a jóléti gazdaságtan elméletének megteremtése, amelyet 

legjelentősebb munkájában az Economics of Welfare (A jólét gazdaságtanában) ki is 

fejtett. Kimutatta az állami laissez faire határait és első ízben fogalmazta meg elméletileg, 

hogy mikor és miért kell az államnak beavatkoznia a gazdasági folyamatokba.
 46 

Pigou 

elismerte a Theory of Unemployment című művében, hogy depresszió idején, amikor a 

gazdaság nincs egyensúlyban, a reálbérek csökkenése mellett is nőhet a munkanélküliség; 

továbbá hogy a rendszer önműködően tart a teljes foglalkoztatás felé. „Teljesen szabad 

verseny esetén …mindig érvényesül egy olyan erős tendencia, miszerint a munkabérek 

olyan viszonyban legyenek a kereslettel, hogy mindenkit foglalkoztassanak…Ebből az 

következik, hogy a bármely időpontban fennálló munkanélküliség teljes mértékben annak a 

ténynek következménye, hogy a keresleti viszonyok folyamatosan változnak és súrlódási 
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ellenállások megakadályozzák a megfelelő munkabérváltozások azonnali végrehajtását”47
 

– ezt Keynes a későbbiekben erőteljesen kritizálta. Pigou úgy gondolta, hogy a kereslet 

állapota, mint olyan, nem számít a foglalkoztatás szempontjából – Keynes nem ezen a 

véleményen volt. 

 

1.2.2.1. Marshall foglalkoztatást érintő elmélete 

 

Alfred Marshall (1842–1924) rendszerezte és kiegészítette a klasszikusok gondolatait és 

ebből megalkotta a pénz- és árupiacok elméletét. A munkaerő elemzése kulcsfontosságú 

volt a gazdasági folyamatokban, hiszen alapvető termelési tényezőként kezelte ő is. Az 

alapvető gazdasági működés a munkaerő-piaci mechanizmusoktól is függ, ezen állítás 

megőrzi a helyességét mind a klasszikus liberalizmuson, mind a neoliberalizmuson át. A 

munkanélküliség elkerülhető lenne a bérek versenyképesebbé tételével. A gazdaság 

munkaerő centrikus, hiszen az egyének jóléte ettől függ. A marshall-i neoklasszikus 

közgazdaságtan
48

 munkaerőpiacot érintő tétele kezd feledésbe merülni, miszerint a munkát 

nemcsak egy másik termelési tényezőnek kell tekinteni. Szerinte a munkát a következő 

tényezők jellemzik: 

 nem tárolható, 

 az eladójától elválaszthatatlan, 

 sok időbe telik a munkaerő-piaci viszonyokat megváltoztatni, 

 szabadon nem tárgyalható.
49

  

Marshall arra jutott, hogy a munka minden esetben többletet hoz létre a bérek és a munkát 

segítő eszközök elhasználódott értéke felett, ugyanakkor ezt a többletet nem a munkás 

kapja, hanem mások elveszik tőle – ez a társadalmi elosztás problémája.
50

 

 

1.2.2.2. Az osztrák iskola képviselői 

 

Az osztrák iskola legismertebb képviselője Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) volt. 

Elméletének alapját a vállalkozóra és az innovációra épített fejlődéselmélet határozta meg. 

A javakat gyakran sorolják rendekbe, szerinte a munka a legmagasabb rendű jószág, mivel 

ez már mindenféle termelési folyamat kiinduló fázisában jelen van. Könyvében kitér az 

irányító és az irányított, valamint az önálló munka és a bérmunka közötti 

megkülönböztetésre is. Az önálló munkában megjelenik az irányító munka funkciója, de 

nem különböztette meg Schumpeter a bérmunkától.
51
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William Stanley Jevons (1835-1882) erősen bírálat a Ricardo-féle munka-érték elméletet, 

szerinte a munkát nem lehet az áru értékének tekinteni, mert a már elvégzett munka 

„elveszett”. Az áru értékét a jövendő hasznossága határozza meg és nem a kifejtett munka. 

Szubjektív felfogásban a munkát áldozatnak, szenvedésnek tekintette. Jevons legismertebb 

elmélete az ún. Jevons-paradoxon, amely az ipari szénfelhasználás hatékonyságát 

vizsgálta.
52

   

 

1.2.3. Keynes-i közgazdaságtan  

 

A smith-i nézetekkel szemben John Maynard Keynes (1883-1946) más állásponton volt. 

Az 1919-1933 világgazdasági válság miatt a neoklasszikus elmélet tételei teljesen 

felborultak és így szükségessé vált egy új közgazdasági paradigma kialakítása. A 

foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete című művének 18. fejezetét (A 

foglalkoztatottság általános elméletének újrafogalmazása) annak a tisztázásával kezdi, 

hogy gazdasági rendszer mely elemeit vesszük rendszerint adottaknak, melyek rendszerünk 

független változói, és melyek a függő változók. „Adottnak vesszük a foglalkoztatható 

munkaerő meglevő tanultsági fokát és mennyiségét, a felhasználható felszerelés meglevő 

minőségét és mennyiségét, a meglevő technikát, azt, hogy milyen fokú a verseny, továbbá a 

fogyasztók ízlését és szokásait, a különböző intenzitással végzett munkával, illetve a 

felügyeleti és szervező tevékenységgel járó áldozatokat, csakúgy, mint a társadalmi 

struktúrát, ideszámítva a korábban felsorolt változóink kivételével azokat az erőket, 

amelyek meghatározzák a nemzeti jövedelem elosztását.”53
 Ez nem jelenti azt, hogy e 

tényezőket konstansnak feltételezi, hanem csak azt, hogy ebben az összefüggésben nem 

vizsgálja a változásaik hatásait és következményeit. Független változók elsősorban a 

fogyasztási hajlandóság, s a tőke határhatékonyságának a függvénygörbéje és a kamatláb. 

A függő változók a foglalkoztatás volumene és a nemzeti jövedelem béregységekben 

mérve. Azok a tényezők, amelyeket adottaknak vett, befolyásolják a független változókat, 

de nem határozzák meg őket teljesen. A foglalkoztatás növekedése (vagy csökkenése) 

alkalmas azonban arra, hogy növelje (vagy csökkentse) a likviditási igény 

függvénygörbéjét. A foglalkoztatás növekedése ugyanis háromféle módon hat a pénz iránti 

kereslet megnövekedése irányába. A termelés értéke még akkor is megnövekedik, ha a 

béregység és az árak (a béregységben mérve) a foglalkoztatás növekedésekor 

változatlanok; ezenfelül maga a béregység is hajlamos lesz növekedésre a foglalkoztatás 

javulásakor; végül a termelés megnövekedését az árak emelkedése kíséri (a béregységben 

mérve), tekintettel arra, hogy rövid időszakot figyelembe véve, ilyenkor a költségek 

növekednek.
54

 

 

Ha a foglalkoztatás megváltozik, a nominális bérek rendszerint a foglalkoztatás 

változásával azonos irányban, de hozzá képest nem nagyon aránytalanul változnak; vagyis 

a foglalkoztatás kisebb arányú változásai nem okoznak nagyobb változásokat a nominális 

bérekben. Ez inkább az árak, mint a foglalkoztatás stabilitásának egyik feltétele. Ez 

összhangban van az emberi természetre vonatkozó tapasztalatokkal, mert a nominális 

bérek körül vívott harc lényegében a magas relatív bérek biztosításáért folyik, valószínű, 

hogy ez a harc a foglalkoztatás növekedésekor minden egyes esetben intenzívebbé válik; 

egyrészt azért, mert a munkás tárgyalási pozíciója javul, másrészt azért is, mert a bérének 

csökkent határhaszna, valamint megjavult pénzügyi lehetőségei következtében 
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hajlamosabb lesz vállalni a kockázatot. Ezek a jellemzők csak bizonyos korlátok között 

érvényesülnek és a munkások nem törekszenek arra, hogy a foglalkoztatás megjavulásakor 

sokkal nagyobb nominális bérre tegyenek szert, a foglalkoztatás romlásakor pedig nem 

vállalnak igen nagy bércsökkenést csak azért, hogy munkahelyüket megtarthassák. 

Ténylegesen érvényesül valamilyen lélektani törvény. Ha ugyanis a munkanélküliek közti 

verseny mindig a nominális bér igen nagy csökkenését eredményezné, akkor az árszint 

nagymértékben instabil lenne. Sőt, ilyenkor nem is lenne stabil egyensúlyhelyzet – kivéve 

a teljes foglalkoztatással összeegyeztethető állapotot –, mert a béregységnek mindaddig 

esnie kellene, amíg eléri azt a pontot, ahol a béregységben mért pénzbőségnek a 

kamatlábra gyakorolt hatása elegendővé válik a teljes foglalkoztatási szint 

helyreállításához. A teljes foglalkoztatottság fogalmát sokan Keynes nevével kapcsolják 

össze, pedig ez a kategória már a neoklasszikusoknál is megjelent. Keynesnél a teljes 

foglalkoztatottság a kényszerű munkanélküliség eltűnésekor alakul ki.
55

 

 

A keynes-i elképzelések szükségessé és lehetségessé teszik az állami beavatkozást a 

munkaerőpiacon azért, hogy a munkanélküliség szintjét alacsonyan lehessen tartani. „A 

munkanélküliség azonban Keynes szerint sem küszöbölhető ki teljesen a fejlődőben lévő 

gazdaságokból. A strukturális és a frikcionális munkanélküliség Keynes tanításában is az 

egészséges gazdasági szerkezeti átalakulás szükségszerű terméke.”56 

Hansen – akit tekinthetünk Keynes kritikusának vagy értelmezőjének is – szerint nincs 

állandó tendencia a teljes foglalkoztatás melletti egyensúlyra. Keynes gazdaságpolitikai 

nézetei megváltoztak, munkássága vége felé nagymértékben visszatért a klasszikus 

állásponthoz.
57

 

 

A strukturális feltételű, megszilárdított munkanélküliség nagysága és jelentősége alatt azt a 

munkanélküliséget értjük, ami a munkaerőpiacon a munkakereslet és kínálat strukturális 

ellentétéből adódik.  A munkanélküliségnek nem arról a részéről van szó, ami néhány 

szerző szemléletmódja szerint strukturális problémákból származik az árupiacon, 

nevezetesen a modernebb termékek csak egy alacsonyabb részéről van szó, amiből többet 

exportálhatunk és belföldön is többet értékesíthetünk. Olyan munkanélküliséggel 

számolunk, amit az árukereslet hiánya eredményez. A strukturális munkanélküliséget 

hagyományosan szezonális, súrlódásos és szerkezeti munkanélküliségre osztjuk fel. A vita 

szempontjából legkevésbé fontos a szezonális munkanélküliség, ami természeti 

adottságból és szezonális keresletből adódik. Fontosabb és vitatottabb a súrlódásos és a 

„mismatch” munkanélküliség nagysága, ami a képzettség, nem, kor és egyéb 

tulajdonságok alapján a munkakereslet és kínálat különbségének a következménye.
58

  

 

1.2.4. Az indusztriális kor munka fogalmának értelmezése nem közgazdászok 

szemszögéből 

 

Az indusztriális társadalom korszakában külön fejezetet képviselt a „fordista” 

bérmunkaviszony, amelynél az alábbi öt feltételnek kellett együttesen teljesülnie:  

 különbségtétel a dolgozó és nem dolgozó népesség között, 

 a munkás számára szigorú munkafeltételek kialakítása, 
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 olyan bérrendszer kialakítása, amely lehetővé tette a munkások számára az új 

fogyasztási normák létrehozását, így a munkás is haszonélvezője lett a 

tömegtermelésnek, 

 a társadalmasult tulajdonból és a közszolgáltatásokból való részesedés, 

 betagozódás egy olyan munkajogba, amely a munkást egy kollektívum tagjaként 

ismeri el.
59

 

 

Bánfalvy szerint a bérmunkások osztálya a 14. század második felében jött létre. Felveti a 

kérdést, hogy van-e valójában igazi bérmunkás. Van-e olyan ember, aki csak és kizárólag 

bérből és fizetésből él és nincs más jövedelemforrása? A válasz egyszerű, mert ilyen 

„tiszta” bérmunkás nincs és Bánfalvy szerint sosem volt. Minden gazdaság és társadalom 

kevert jellegű, így attól, hogy a bérmunkás jövedelmét kiegészítendő egyéb 

tevékenységeket is végez, alapvetően mégiscsak bérmunkás marad. Ebben a korban a 

társadalmi javak elosztása a bérmunkához kötődött, a munka fogalmának a 

differenciálódásával, a társadalmi életről való leválásáról beszélhetünk. Az ipari 

társadalomban a tisztes munka fogalmát a bérmunka töltötte ki és más munka fogalmakat 

teljesen megszüntetett.
60

 Az ipari forradalom óta a bérmunkát szabad és szerződéses 

viszonyként értelmezzük, noha ez a szabadság a bérmunkás részéről erősen korlátozott volt 

és a két fél nem volt egyenlő. Castel szerint a bérmunka a robotmunkából fejlődött ki, ez 

viszont megkérdőjelezi a robotmunka és az azt megelőző munka bérmunka jellegét. Azt is 

megállapította, hogy az iparosodás korszakában felmerült egy társadalmi jelenség, ez volt a 

pauperizmus (tömegnyomor, általános elszegényedés), amely a munka nélkül maradt vagy 

nagyon alacsony bérrel rendelkező bérmunkásokat jelentette.
61

  

 

A 18. században kezdtek megváltozni a munkával, illetve a munkátlansággal kapcsolatos 

társadalmi attitűdök. A munkát a gazdagság elérésének eszközeként, míg a munkátlanságot 

a társadalom szerencsétlenségeként értelmezték. A munkátlansághoz kapcsolódó középkori 

morális elítélést (miszerint a dologtalanság bűn) kezdte felváltani az a szemlélet, hogy a 

munkátlanság gazdasági veszteséget okoz mind az egyénnek, mind a társadalomnak. A 

gazdasági racionalitás kapitalista értékei kiszorították a tradícionális feudális értékeket. 

Burke álláspontja jól képviselte ezen korszak szemléletét: „A munka – áru. S mint ilyen – 

kereskedelmi termék. Amidőn egy terméket piacra visznek, az, hogy ára emelkedik-e, nem 

az eladótól, hanem a vevőtől függ. Hogy a munkaerejét a piacra hozó ember esetleg nem 

lesz képes megélni, ebből a szempontból teljességgel érdektelen. Az egyetlen kérdés: 

mennyit ér ez meg a vevőnek?”62
 

 

Arendt remekül ragadta meg a bérmunka fejlődését: „a munka hirtelen, látványosan 

felívelő karrierje, mely a legalacsonyabb sorból, a legmegvetettebb helyzetből díszhelyre 

repíti, hogy a legtöbbre értékelt emberi tevékenység váljon belőle, akkor kezdődött, amikor 

Locke a munkában fedezte föl minden tulajdon forrását. Diadalmenete folytatódott, amikor 

Adam Smith határozottan leszögezte, hogy minden gazdaság forrása a munka. 
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Csúcspontjához Marx rendszerében ért el, ahol a munka minden termelőtevékenység 

forrásává, s ráadásul az ember emberi lényének kifejeződésévé vált.”63
 

Hasonló, ugyanakkor mégis eltérő tartalommal hivatkozik Sik (1999) a Schwimmer-féle 

munka fogalmának változására: „a szociálantropológia kiinduló tétele szerint a munka mai 

fogalmába kimondatlanul beleértett haszon-, illetve jövedelemszerzés mint tevékenységi cél 

a 18. századi európai fejlődés terméke. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a ma 

munkának nevezett tevékenységek az ipari forradalomig nem léteztek volna vagy, hogy 

maga a munka szó új keletű lenne. A munka, mint a haszon- és/vagy jövedelemszerzési célú 

tevékenységek általános fogalma azonban nem létezett a 18. század előtt; e sajátos, 

modern munkafogalom Európában is csak a felvilágosodás filozófiájának, a klasszikus és a 

marxista politikai gazdaságtannak köszönhetően kristályosodott ki.”64
 

 

A modern társadalmakat joggal nevezik a „bérmunka társadalmának”, a szakirodalomban 

ugyanakkor gyakran megjelenik a „munkatársadalom” kifejezés is. A fénykora a II. 

világháborút követő negyed évszázad volt az első olajválságig, a bérmunka válságáról az  

1960-as évektől lehet olvasni. A válság/változás nemcsak abban áll, hogy a munka világa 

megváltozott, átalakult, hanem abban is, hogy az atipikus – a klasszikus bérmunka 

világából való átmenetet biztosító – foglalkoztatási formák egyre népszerűbbek lettek.  

 

1.3. A globalizáció társadalmi és gazdasági hatásai 

 

1. hipotézis:  

Feltevésem szerint a munkaparadigma válságát a globalizáció gyorsította fel az elmúlt 

három évtizedben.  

 

A szakirodalomban nagy vitát okoz a globalizáció jelenség felismerésének pontos datálása. 

Egyes kutatók (Gács, 2007; Rostoványi, 2002) szerint a globalizáció a 20. században jelent 

meg.
65

 Ugyanakkor Thomas Mun
66

 már 1664-ben megfogalmazta a tőkepiacok 

globalizálódásának hatásait elemző elméletét, azaz a globalizációt nem lehet egyáltalán új 

jelenségnek tekinteni.
67

 Az szintén vita tárgya lehet, hogy a globalizáció első írott 

megjelenése nem nevezi nevén a jelenséget. 

 

Az Európai Tanács torinói csúcsértekezletén (1996. március) a gazdasági globalizáció 

jelenségében látták az egyik legnagyobb kihívást, amellyel az Európai Uniónak szembe 

kell néznie a 20. század végén, illetve a 21. század elején. Az ott megfogalmazottak szerint 

a  globalizáció semleges fogalom, amely bizonyos keretfeltételeket és fejlődési 

impulzusokat teremt, bár kétségtelen, hogy az információk, az áruk és a tőkék mozgása 

előtti korlátok lebontása nyomán erősödik a verseny, gyengül a nemzeti monetáris és 

gazdaságpolitikák cselekvési autonómiája. Ezzel együtt jórészt a gazdasági szereplőkön 

múlik, hogy melyek és milyenek a globalizálódás következményei. Ugyanakkor fontos azt 

is látnunk, hogy a globalizáció nem merül ki a gazdasági mutatókkal leírható 

jelenségekben: alapvető ideológiai, gazdaságfilozófiai és politikai jelenségekkel függ 

össze. Amit a világ lakosságának jelentős része veszélyeztetettségként él meg, mert azt 
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tapasztalja, hogy a globalizáció súlyosbítja a szegénységet és állandósítja a társadalmi 

egyenlőtlenségeket.
68

 

 

A globalizáció munkaerőpiacot érintő hatásaként a szakirodalomban (Martin – Schumann, 

1998; Rifkin, 1995; Almási, 1998) egyre gyakrabban találkozunk a 20-80 társadalom 

fogalmával. Eszerint a nézet szerint a jövőben várhatóan elég lesz 20% foglalkoztatott a 

teljes népességen belül, hogy a világgazdaságot lendületben tartsák.
69

 Almási (1998) is 

ezen a véleményen van: „mivel a tőke és a pénz mobilis lett, a veszteséget a 

munkaerőpiacnak kell lenyelnie…a mai kapitalizmus a jelenleg foglalkoztatottak 20%-val 

tudna igazán működni – a többire nincs szükség. Ez a (munka nélküli) társadalom 

utópiája.”70
 Martin-Schumann kijelentése eléggé szélsőségesnek tekinthető, mindenesetre 

van benne valóságtartalom, de úgy vélem nem ilyen jelentős mértékben. 

 

1.3.1. A globalizáció fogalmi megközelítései – metateória 

 

Mivel a globalizációnak nincs egységesen elfogadott meghatározása, a szakirodalmi 

fogalmi zavart tisztázandó készítettem egy összegző táblázatot az általam ismert és 

feldolgozott szakirodalom alapján a globalizáció definícióját illetően (2. táblázat). A 

dolgozatnak nem célja, hogy egy új fogalmat alkossak. 

2. táblázat: A globalizáció eltérő fogalmi megközelítései 

Kutató Év Tézis/definíció elemei 

Giddens A. 1990 

A globalizáció a világméretű társadalmi viszonyokat 

fokozza, amely összekapcsolja a több mérföldre lévő 

társadalmakat is. 

IMF 1995 

A globalizáció az országok világszerte egyre növekvő 

gazdasági függősége, a javak és szolgáltatások 

termelésének, a nemzetközi tőkeáramlásnak, a 

technológia fejlődésének köszönhetően. 

Sachs J. – Warner 

A. 
1995 

A külkereskedelem liberalizációjában, a szocialista 

rendszer összeomlásában, a reformokban látta a 

globalizáció kialakulásának fő tényezőit. 

Szentes T. 1995 
A globalizációt a világgazdaság kialakulásának és 

szerves rendszerré válásának folyamataként értelmezte. 

Beck U. 1997 
A globalizmust a neoliberalizmusként értelmezte, azaz a 

világpiac hatalmának ideológiájaként. 

Brahmbhatt M. 1998 

A gazdasági globalizációt határozza meg, az egyének és 

vállalkozások gazdasági tranzakciót folytatnak más 

országok lakosaival és cégeivel. A technológiai és üzleti 

folyamatok fejlődése a globalizáció forrásai. 

Tichy G. 1998 

A globalizációt nem tekintette világméretűnek, inkább 

csak a szomszédos országok közötti gazdasági 

integráció megjelenésének. 

Williamson J. 1998 A globalizációt a technológiai fejlődésben látta. 

Arrighi G. 1999 
A globalizáció a globális piac kialakulásával egyezik 

meg. 
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Amin S. 2000 
A globalizáció révén a föld egyes távoli területei között 

kapcsolatok alakulnak ki. 

Held D. – McGrew 

A. 
2000 

A globalizáció egy olyan történelmi folyamat, mely 

megtestesíti a társadalmon belüli viszonyok átalakulását, 

melynek révén világrészeken átnyúló hatalomgyakorlás 

jön létre. 

Kocsis É. – Szabó 

K.  
2000 

A posztmodern vállalat jellemzőit mutatták be, a vállalat 

globalizációján túl az emberi tőke is globalizálódik. 

Monopolkapitalizmus felszámolása korunk 

globalizálódásának egyik jellemvonása. 

Kozma F. 2000 
A pénzügyi rendszert tekinthetjük a világgazdaság 

leginkább globalizálódott szegmensének. 

Mussa M. 2000 

A globalizációban kiemelt szerepet kapnak az egyéni 

hasznok növekedése a közlekedés és a 

telekommunikáció terén, amely a politika és a 

közlekedés fejlődésének a köszönhető. 

Kolodko G.W. 2001 

A globalizáció az áruk és a tőke liberalizált, integrált 

világpiacának kialakulási folyamata, melynek célja a 

világszintű tőkeáramlás biztosítása. 

Streissler E.W. 2001 

A globalizáció jelenségei, hogy a munkahelyek 

biztonsága megszűnt, továbbá az államok szerepei 

átalakultak. A globalizáció európai megjelenését 

„európaizálódásnak” nevezte. 

Rostoványi G. 2002 

A gazdaság és ehhez kapcsolódóan a pénzügyek, 

valamint az információ-kommunikáció szférájára terjed 

ki. 

Stiglitz J. 2003 
Erőteljesen kritizálta a globalizációt, meg akarta azt 

reformálni. „A baj nem a globalizációval van, hanem azzal, 

ahogyan irányították” 

Cséfalvay Z. 2004 
Nincs egységesen elfogadott fogalom, ugyanakkor 

létezik egy metateória, a regulációs elmélet. 

Gazdag L. 2004 

A globalizáció folyamata a szabad tőkeáramlás 

következtében egy veszélyes tendenciát erősített fel: a 

humán tényező általános leértékelését. 

Ng C. 2004 
A globalizáció munkaerő deregulációs folyamatokhoz 

vezet. 

Bhagwati J. 2005 
A globalizációt a nemzetgazdaságok nyitottsága fokozza 

a kereskedelem terén. 

Bogár L. 2006 
A globalizáció ontológiai alapjainak meghatározására 

tett kísérletet, három tényezőt emelt ki. 

Gács J. 2007 

Globalizáción általában a világ nemzeteinek, a 

különböző országok lakosainak fokozott egymásra 

utaltságát, integrálódását értjük gazdasági, kulturális, 

demográfiai és politikai értelemben, valamint a 

természeti környezet változásait is beleértve. 

Varga Cs. 2008 

A globalizáció metafilozófiáját jellemzi, értelmezi a 

globális világ materiális-naturális és tudati valóságát. 

Megszületett a globalizáció filozófiai kritikája. 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) 
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A fenti definíciókból öt fő elem ragadható ki, amely több szerzőnél is megjelent: 

 függőség, 

 országok közötti kapcsolatok átértékelődése, 

 társadalmi viszonyok átalakulása, 

 kereskedelem fellendülése, nemzetköziesedés, 

 munkaerő-piaci változások  

(ezek közül az utóbbival kívánok foglalkozni). 

 

Bár egységesen elfogadott definíció nem létezik, ugyanakkor létezik egy metateória, amely 

kísérletet tesz a globalizáció értelmezésére több elmélet kontextusába helyezve.
71

 A 

metateória a regulációs elmélet elnevezést kapta, amely az 1970-es évek végén született 

Franciaországban. Az elmélet atyjának Michel Aglietta-t tartják, követői között a világ 

szinte minden kontinenséről találunk közgazdászokat (Alain Lipietz, George Benko, Allen 

J. Scott, Gernot Grabher, Peter Weichhart). A regulációs elmélet szerint a fordizmusból a 

posztfordizmusba váló átmenet a globalizáció folyamataként értelmezhető.
72

  

 

Az elmélet három tézisre épít: 

 történetileg kialakult, viszonylag tartós és stabil gazdasági-társadalmi formációk 

váltják egymást bizonyos időszakonként, 

 ezek a formációk két alrendszerre bonthatóak: az akkumulációs rezsimre (a 

gazdasági felhalmozás rendszerére) és a regulációs módra (a gazdaság társadalmi 

szabályozásának alrendszerére), 

 a formációk jellegét és a regionálisan eltérő fejlődési utakat a fenti két alrendszer 

kölcsönös egymásra hatása határozza meg. 

A regulációs elmélet következtetése szerint: 

 a gazdasági-társadalmi fejlődés menete nem univerzális, az egész világra nem 

egységesen kiterjedt folyamat, 

 regionálisan eltérő fejlődési utak jellemzik a globális fejlődést, 

 a fordizmusból a posztfordizmusba való átmenet jellemzi az országok egy 

csoportját.
73

 

Ha megvizsgáljuk a fordizmusból a posztfordizmusba való átmenetet a centrum-periféria-

félperiféria összefüggésben (3. ábra) a növekedési pályák ívei és sajátosságai jól nyomon 

követhetők. Magyarország a primitív taylori munkaszervezetnél tart periférikus területként. 

A regulációs elmélet kritikájával sok kutató foglalkozott (Scherrer, Giddens, Görg) nézetük 

szerint a regulációs elmélet helyett sokkal helyénvalóbb a poszt-marxi megközelítés, 

amelyet diskurzus elméletnek neveztek el (német szakirodalom Diskurstheorie-ként 

használja a fogalmat).
74
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3. ábra: A fordizmusból a posztfordizmusba való átmenet fejlődési pályái a 

globalizáció korában 

Forrás: Cséfalvay (2004) 118. old. 

 

A globalizáció négy fő dimenzióját határozta meg Mills-Blossfeld (2003), elméletük 

szerint a gazdasági, szociotechnológiai, kulturális és politikai síkon is értelmezhető a 

globalizáció. Végső megállapításuk szerint a globalizáció növekvő bizonytalanságot okoz a 

gazdaságban. Meglátásom szerint ez a logikai következtetés nemcsak a gazdaságban, 

hanem a társadalomban, azon belül is a bérmunka világában is érvényes. (4. ábra). 
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4. ábra: A globalizáció négy dimenziója 

Forrás: Saját szerkesztés Mills-Blossfeld (2003) alapján 

 

1.3.2. A globalizáció gazdasági kulcsterületei és kapcsolata a foglalkoztatással
 

 

A 4. ábra „gazdasági globalizáció” mezőjét vizsgálom a továbbiakban (a 

szociotechnológiai, a kulturális és a politikai globalizáció elemzésétől eltekintek.) A 

globalizáció esetében megkerülhetetlen a fejlődés és a növekedés paradoxonának feloldása. 

A fejlődés alatt sokan a gazdasági fejlődést, az alatt pedig gazdasági növekedést értenek, 

de valóban megegyezik a fejlődés a növekedéssel?! A közgazdászok általában a gazdasági 

növekedés tényezőit, azok együttes hatását vizsgálják. Így például Amartya Sen (2003), aki 

az egy főre jutó GDP nagyságát és a társadalmi jól-lét mutatói közötti összefüggést 

vizsgálta, arra jutott, hogy a GDP nem jó eszköze a fejlődés mérésének. (Sen egyébként 

részt vett korábban a HDI mutató kidolgozásában is, amelyet dolgozatom későbbi 

fejezetében részletesen bemutatok és alkalmazok.
75

) A gazdasági növekedés a világ szinte 

összes országában a jövedelemkülönbségek növekedésével jár együtt, ennek okai között a 

globalizáció is szerepel. A fejlődés sen-i felfogásban nem egyezik meg a növekedéssel, 
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ugyanis a fejlődés a felszabadulás a korlátozó szükségletek alól, szerinte nem lehet a 

fejlődést leegyszerűsíteni a gazdasági növekedésre.
76

 

A legegyszerűbb meghatározás szerint a globalizáció az elmúlt két-három évtizedben 

számos nemzetállam növekedését idézte elő. A globalizáció gazdasági tényezői között 

négy kulcsfontosságú pontot tudunk azonosítani, melyeket az alábbiakban röviden 

jellemzek. 

 

1.3.2.1. A gazdaságok közötti kereskedelmi forgalom növekedése 

 

Az 1980-as évek elején jelentős növekedés volt észlelhető a fejlett és fejlődő világ közötti 

kereskedelemben. A fejlődő világ nagy része gyorsan reagált a globalizációra, de az 

alacsony jövedelemgazdaságok ennek a gyors, változó világnak a külső szemlélői 

maradtak. A kereskedelmi forgalom terjeszkedése nem egyforma az egyes fejlődő 

országokban, régiókon belül vagy még a jövedelemosztályokon belül sem, egy 

meglehetősen egyenlőtlen bővülés alakult ki. 77
 

 

1.3.2.2. Technológiai változás 

 

Az 1980 utáni időszakot a mikroelektronikák terjesztésének, terjedésének forradalma 

jellemezte. Az információs és híradástechnikák terjedése döntően megváltoztatta azt a 

teret, amiben a vállalkozások működnek, versenyeznek és kereskednek. Az információs 

forradalom a cégeknek felkínálja a lehetőséget arra, hogy javuljon belső hatékonyságuk, 

növekedjen a termelékenységük és a földrajzi távolság áthidalható legyen vevő és eladó 

között. A technológia importja az országok növekedésének és fejlődésének egy szükséges, 

de nem elégséges feltétele. Technológiához való hozzáférés hiánya az alacsony 

jövedelemmel rendelkezők helyzetét nehezíti és növeli a szegénység szintjét. Kétségkívül a 

technológiák változása létfontosságú tényezője a növekedésnek és a fejlődő világ 

előretörésének. Számos fejlődő ország szerkezeti átalakulást tapasztalt a 

magángazdaságaikban, mely a szolgáltató ipar növekedését hozta magával. Az új 

technológiák biztosították ezen szektorok megerősödését, ám ez nagyfokú 

munkaleépítéssel is együtt járt. A technológiai változások fokozatosan kiváltják a 

munkaerő egy részét és ezzel párhuzamosan egy minőségi átértékelődés is elkezdődött a 

munkaerőt illetően. Az informatikai lehetőségek szélesebbkörű elterjedése is hozzájárult a 

munka fogalmának átértékelődéséhez. 

 

1.3.2.3. A határokat átívelő pénzáramlások gyors növekedése és a működő-tőke áramlása 

 

A világgazdaságban megfigyelhető változások közül az egyik legjelentősebb az 1980-as 

évek óta tartó magántőke áramlások és külföldi közvetlen befektetések növekedése. Az 

információs forradalom kétségkívül a külföldi befektetők és a multinacionális vállalatok 

aktivitását fokozta. Az 1990-es években az volt megfigyelhető, hogy a magántőke 

áramlások és a külföldi tőkebefektetések nagyobb növekedést mutattak, mint a 

kereskedelmi forgalom-változás. A tőke áramlása magával hozhatja a portfólió-

befektetésekben kialakuló váratlan ingadozások miatti pénzügyi válságokat. Ez a külső 

finanszírozás elérhetőségében lévő ingadozás sok fejlődő országban pénzügyi válsághoz 

vezetett a globalizáció kialakulásának időszakában. (Példaként hozható fel a 1998. évi 
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Kelet-ázsiai válság.) Kimutatható, hogy a pénzügyi krízisek a jelentős tőkeáramlások 

időszakát követik.
78

  

 

A foglalkoztatás tekintetében a külföldi tőke-beáramlás összességében már kezdetben sem 

járt egyértelműen pozitív következményekkel (1. melléklet). A globalizáció nyilvánvalóan 

hozzájárult ahhoz, hogy a világgazdaságban továbbra is növekszik a képzett munkaerő 

gyakran átmeneti jellegű migrációja. 

  

A másik nagy kérdés, hogy hozzájárul-e a külföldi tőke a hazai munkaerő minőségének 

javulásához? A külföldi működőtőke motivációi két fő forrásból származhatnak: a 

hatékonyság növekedéséből, illetve a piac megszerzésének igényéből. A viszonylag 

alacsony munkaerőköltség és a jól képzett munkaerő együttesen jelenthetnek vonzó 

tényezőket. A motivációk között azonban a piacszerzés sem zárható ki. Ugyanakkor az is  

jól látszik, hogy a külföldi működő-tőkeberuházások elősegítették a foglalkoztatás ágazati 

struktúrájának korszerűsödését és ezáltal adott ország gazdaságának fellendítéséhez is 

nagyban hozzájárultak. Megállapítható továbbá, hogy a multinacionális vállalatok a 

magasan kvalifikált munkaerőt részesítik előnyben, s a leányvállalatoknál szervezett 

képzés pedig adott esetben hozzájárulhat az ott dolgozó egyének munkaerő-piaci 

jellemzőinek javításához, valamint ahhoz, hogy a megszerzett képesítést a fogadó 

országban később akár más munkahelyen is hasznosíthassák. Fazekas (2000) szerint a 

külföldi tulajdonú vállalatok általában az alacsony munkanélküliségi régiókba viszik a 

tőkét, így a regionális különbségek fokozódhatnak.
79

 

 

1.3.2.4. Szektorális változások  

 

„Sir William Petty a tizenhetedik századi tudós matematikus már 1690-ben rámutatott arra, 

hogy a gazdasági fejlődéssel a termelési erőforrások a mezőgazdaságból az iparba, az 

iparból a szolgáltatási szektorba vándorolnak. Ez a megfigyelés Petty-törvénye néven 

vonult be a közgazdasági elméletek történetébe.”80
  

 

Az elmúlt két évtizedben strukturális átalakulás volt megfigyelhető: a feldolgozóipari 

termelés és létszám csökkent, ugyanakkor a szolgáltatások, pénzügyi tevékenység, 

építőipari termelés és létszám növekedett. Ezt az időszakot a gyors gazdasági növekedés és 

állásteremtés időszakaként jellemezhetjük. Viszont ez a fellendülés sokkal inkább 

kedvezett a magas, mint a közepes és alacsony jövedelmű csoportoknak. A globalizáció 

hatásának is betudhatjuk a foglalkoztatottak átrendeződését a szolgáltató (tercier), az ITC 

(kvaterner) szektorokba. A szektorális átrendeződések eredményeképpen azt várták, hogy a 

szolgáltató szektor meg tudja oldani a munkanélküliség kérdését és munka lehetőséget 

biztosít, de ez nem valósult meg teljes mértékig. A szektorális változások 

eredményeképpen megváltozott a munkaerő mennyisége és minősége iránti igény is. 

(Dolgozatom későbbi fejezetében a szektorok közötti átrendeződést Lilien-index 

alkalmazásával az Észak-magyarországi régió esetében számszerűsítem.)  
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1.3.3. A globalizáció eredményei a munkaerőpiacon 

 

A globalizáció munkaerő-piaci hatásai összetettek és a kutatók is csak bizonyos 

szegmenseket vizsgálnak. Bhagwati
81

 szerint a globalizáció a termékpiacok volatilitását is 

növeli és a munkabiztonságot csökkenti. A munkaerőpiacok egyre növekvő felbolydulása 

nemcsak a bizonytalanságot és egyenlőtlenséget növeli a képzettségi kategóriákon belül, 

hanem a képzetlen munkások relatív munkabéreinek egészére is csökkenő hatással van. A 

globalizáció fő hatása a munkaerőpiacokra leginkább a munkaerő iránti kereslet 

rugalmasságának növekedésében és nem pedig a kereslet általános csökkenésében 

nyilvánul meg.
82

 

A megváltozott gazdasági környezetből fakadó, a munkaerő keresletét befolyásoló 

tényezők közül az alábbiak hatottak a globális munkaerőpiacra az 1980-as években, 

amelyet már egyértelműen a globalizáció hatásának tekinthetünk: 

 a gazdasági növekedés lassulása a fejlett tőkés országokban, 

 a beruházások visszaesése, 

 a kevés munkahelyteremtés, 

 a reálbérek gyors növekedése, 

 a nyersanyagárak emelkedése, 

 a nemzetközi munkamegosztás szerepe. 

A munkaerő kínálatát befolyásoló tényezők: 

 a demográfiai tényező és az aktivitási ráta változása, 

 fokozott női munkavállalási hajlandóság, 

 a nemzetközi migráció erősödése.
83

 

 

1.3.3.1. A foglalkoztatás területi és szektorális átrendeződése  

 

A globalizáció hatása a termelés-kihelyezéseknél is megjelenik, napjainkban egyre inkább 

tevékenység kihelyezésről vagy kiszervezésről kell beszélni (outsourcing vagy offshore 

outsourcing). A kihelyezés okaiként a tranzakciós költségek csökkentése, a 

bérkülönbségek, az olcsó munkaerő, adott esetben a szakemberhiány említhető meg. Ennek 

eredményeként a kihelyező országban a munkahelyek megszűnnek, amely a foglalkoztatás 

területi átrendeződéséhez vezet.
84

 Az outsourcing jövőbeli hatásairól Sennett azt vallja, 

hogy a hagyományos gazdasági intézményrendszer felbomlásának lehetünk a tanúi. Egy új 

gazdaságot képzel el, amelyben csúcstechnológia, globális pénzügyi és új típusú 

szolgáltató szektor jelenik meg. Sennett szerint a jövőbeli munkahelyek inkább egy 

vasútállomásra hasonlítanak és nem lakható falvakra, ahol csak rövid ideig tartózkodik az 

ember, aztán megy tovább.
85

 A népesség és a foglalkoztatottak nagyságának 

összehasonlítása (2. melléklet) a világ országaiban jól ábrázolja, hogy a foglalkoztatás nem 

tudja követni a népesség számának növekedését (a népesség 1,7-szer gyorsabban nő, mint 

a foglalkoztatottak állománya). 
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kipufogócsövek Svédországban, a fűtőcsövek Ausztriában, az indító Japánban, a sebességmérő Svájcban.” 

Bőgel Gy. (2006) 29. old. 
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 Sennett R. (2000) 185-190. old. 
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A globalizáció a foglalkoztatás szerkezetére is hatással van: „az utolsó két évtized egyik 

legmarkánsabb munkapiaci jelensége a magasan fejlett országokban a magas képzettséget 

igénylő munkahelyek részarányának a jelentős növekedése, és az alacsony képzettséget 

igénylőknek a visszaszorulása.”86 

 

Rodrik (2011) feldolgozta a US Department of Labor (1994) kiadványát: „a világ egy 

hatalmas bazárrá vált, ahol az egyes nemzetek az üzlet megkötése érdekében egymással 

versengve, és a lehetséges legalacsonyabb árakat kínálva házalnak munkaerejükkel a 

potenciális vevőknél – akik természetesen a multinacionális vállalatok.”87
 

 

A területi egyenlőtlenségek mérésére használt mutatószámok széles skálája ismert a 

szakirodalomban, azt hogy melyik mutató alkalmazását választjuk, befolyásolja mind a 

vizsgálati kérdés, mind a rendelkezésre álló adathalmaz.
88

  

 

Hoover-index alkalmazásával szemléltettem a globális munkaerő tömeg változását és a 

kontinensek és országok közötti különbségek alakulását 1991-2009 között. A Hoover-

index az egyik legelterjedtebb mutató a területi egyenlőtlenségek alkalmazására. „A 

mutató százalékban fejezi ki, hogy egy társadalmi-gazdasági jelenség hány százalékát kell 

a területegységek között átcsoportosítani ahhoz, hogy annak területi megoszlása 

megegyezzen a másik jellemzőjével (pl. a lakónépességgel).”
89
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A Hoover-index analógiájára két területi egység foglalkozási szerkezetének, iparági 

struktúrájának összehasonlítására alkalmas a Krugman-index, amely a megoszlások 

különbségének abszolút értékét nem osztja kettővel, így a mutató maximális értéke 200 

lehet. Hátránya, hogy az így kapott eredmények értelmezése nehézkes, a Krugman-index 

ismerete fontos, de alkalmazását Nemes Nagy et al (2005) nem ajánlja.
91

 

 

A globális foglalkoztatottsági Hoover-index esetében a népességet és a foglalkoztatottak 

számát viszonyítottam egymáshoz (5. ábra). 1990. évet követően fő irányként jelentős 

csökkenés figyelhető meg, ami a munkaképes korú lakosság és a népesség területi 

kiegyenlítődését mutatja. Globálisan csökkentek az országok közötti különbségek 1996-tól, 

majd az a kiegyenlítődés tovább fokozódott, 2002-től világméretekben kiegyenlítődés lett. 

Ugyanakkor az Európai Unión belül 2005-től a különbségek ismételten felerősödtek, 

vagyis az unión belül a verseny fokozódik a fenti számítások eredményei alapján. Az 
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Európai Unió esetében a 2004. évi csatlakozás megváltoztatta a korábbi trendet, 2006-tól 

pedig teljesen elválik egymástól a két görbe lefutása.  

 

 
5. ábra: Hoover-index alakulása a népesség és a foglalkoztatottak száma között a 

világon 1991-2009 között (%) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Worldbank adatok alapján 

 

Megállapításaim megalapozásához további területi egyenlőtlenségi mutatót is számoltam. 

A Hirschman-Herfindahl-féle koncentrációs index alkalmas a foglalkoztatottság területi 

koncentrációjának mérésére is. 
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Az xi a naturális mértékegységben megadott területi jellemző az i. területegységben.
92

 

 

A Hirschman-Herfindahl-index eredményei a foglalkoztatottak területi koncentrációja 

alapján (6. ábra) hasonló eredményeket mutatnak, mint a Hoover-index alakulása. A 

koncentráció mértéke 30% alatti minden időszakban, de az Európai Unió esetében 

jelentősen alacsonyabb a foglalkoztatottság területi koncentrálódása, mint a világ országai 

esetében. A világ országainál 2008. évig egyenletesen csökkenő területi koncentrációról 

lehet beszélni a foglalkoztatottak számának alakulása alapján, míg az Európai Uniónál 

három szakaszra lehet bontani a Hirschman-Herfindahl-index alapján a vizsgálati 

időszakot. 1991-1994 között stagnáló, majd 1994-1997 között csökkenő, 1997-2003 között 

ismét stagnáló és 2003-2007 között kismértében csökkenő, míg 2007-től növekvő területi 

koncentrációról lehet beszélni. Ezek a területi különbségeket leíró fázisok a Hoover -index 

esetében sokkal kiegyenlítettebben jelentek meg.  
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6. ábra: Hirschman-Herfindahl-index alakulása a foglalkoztatottak száma alapján  

1991-2009 között (%) 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) Worldbank adatok alapján 

 

Megállapítható tehát a vizsgált területi egyenlőtlenségi mutatók tükrében, hogy 1991 és 

2009 között a világ országaiban a foglalkoztatási különbségek mérséklődtek, míg az 

Európai Unió esetében 2007-től a különbségek újra felerősödtek, a munkaerő 

koncentrációja ekkortól kezdve nőtt meg, az ipari szektor erősen koncentrált.  

 

1.3.3.2. A munkaerő mobilitásának növekedése 

 

A mobilitás földrajzi és társadalmi mobilitást is jelent és a földrajzi mobilitás közül az 

államhatárokat átlépő mobilitást emeltem ki. A termelés-kihelyezést tekinthetjük a 

munkaerő keresletet befolyásoló tényezőjeként, amely a migráció kínálati oldali változását 

befolyásolja. Nagy (2010) szerint a globális gazdaságban a termelési tényezők a 

korábbihoz képest magasabb mobilitással járnak, így a munkaerő, mint gazdasági tényező 

globalizációja alatt az államhatárokat átlépő mozgásokat érti. A globális munkaerőpiac új 

szerveződési rendet követ, az egyes szektorok eltérő súlya eredményezi az egyre 

megosztottabb munkaerőpiacot, aminek eredményeképpen egy a korábbinál rugalmasabb, 

ugyanakkor bizonytalanabb munkaerőpiac alakul ki.
93

 A kedvezőtlen folyamatokhoz társul 

a munkaképes korú lakosság globális csökkenése, a világ országaiban 2 százalékpontos 

csökkenés tapasztalható 30 év leforgása alatt (2010-ben 64,5% a Worldbank adatai szerint 

3. melléklet). 

 

Röviden érdemes áttekinteni a nemzetközi munkaerő-áramlás főbb típusait: 

 magasan kvalifikáltak nemzetközi migrációja („brain drain” jelenséggel sokan 

egyenrangúnak értelmezik), 

 alacsony képzettségű vagy szakképzetlen munkaerőnek a családjával együtt történő 

áttelepülése, 

 ideiglenesen külföldön tartózkodó munkaerő, 

 illegális betelepülők és munkát vállalók csoportja, 

                                                           
93

 Nagy G. (2010) 230-233. old., In: Mészáros R. 



1. Munkaparadigma váltások a közgazdasági elméletekben 

34 

 

 külföldre menekülők nemzetközi áramlása.
94

 

A különböző tényezők a migrációs tendenciák tekintetében sem választhatók el könnyen 

egymástól. Kelet-Európa növekvő számban fogad főleg kvalifikált külföldieket, de a küldő 

jelleg érvényesül erőteljesen.  

 

Tény, hogy a fejlődő és az átalakuló országokban is nő a bérkülönbség a képzett és a 

képzetlen dolgozók között.
95

 A külföldi befektetésekkel ez annyiban függ össze, hogy 

átlagban magasabban képzett munkaerőt foglalkoztatnak. A fizikai dolgozóknak a külföldi 

cégek sem fizetnek többet, mint a hasonló termelékenységű hazaiak.
96

 A migráció 

napjainkra világjelenséggé vált, az alacsony képzettségű, alacsony bérű munkaerő 

beáramlása a kínálat bővülése által kis mértékben növeli a munkanélküliséget. A 

bevándorlások hatása függ az adott ország makroökonómiai feltételeitől, a 

bérviszonyoktól, a képzettségi szinttől is. A migráció okozta foglalkoztatási probléma 

összetett, mely beleolvad az általános foglalkoztatási problémákba.
97

 

 

1.3.3.3. A foglalkoztatottság csökkenése és a munkanélküliség növekedése 

 

A globalizáció hatásaként a technológia fejlődése egyre inkább kiszorítja az élőmunkát a 

termelésből, ugyanakkor a tőkének szüksége van a munkaerőpiac rugalmasságára. Már 

Beveridge (1909) is felismerte azt, hogy a munkanélküliség nem küszöbölhető ki teljesen a 

gazdaságban, sőt szerinte a munkanélküliség minimális szintje (2-3%) szükséges. Szerinte 

enélkül a tartalék nélkül a munkaerőpiac nem lenne eléggé flexibilis – a munkanélküliek 

egy csoportját Marx „tartalékseregnek” nevezte. A munkanélküliség a tőkés termelés 

természetes velejárója, növekedése a globalizáció egyik jellemzője, szükséges velejárója, 

ugyanakkor a felgyorsult munkanélküli növekedés elsősorban a szakképzetlen munkások 

között jelenik meg. Gazdasági fellendülés idején a foglalkoztatás kisebb mértékben bővül, 

mint a kibocsátás, gazdasági visszaesés idején viszont gyorsabban csökken, mint a 

termelés. Beveridge következtetése szerint „a munkanélküliség az ipari verseny egyik 

ára…rosszabb dolog is történhet egy társadalommal, mint hogy munkanélküliség van. 

Ezért a gyakorlati tennivaló az, hogy csökkenteni kell ezeket a fájdalmakat.”98
  

 

A munkanélküliség, mint tömeges társadalmi jelenség csak a kapitalizmus óta létezik. A 

modern munkanélküliségnek több típusa ismert, Bánfalvy (1989) szerint:  

 Az abszolút munkanélküliségnél a munkaadók abszolút mennyiségét tekintve 

kevesebb állást kínálnak fel, mint ahányan munkát kívánnak vállalni. 

 Strukturális munkanélküliségről akkor beszélünk, amikor az állást keresők 

munkahely iránti keresletének és a felkínált állásoknak a szerkezete eltérő. 

 Súrlódásos (frikcionális) munkanélküliség azért alakul ki, mert a munkavállalók 

nem ugyanannál a szervezetnél dolgoznak életük végéig és amikor munkahelyet 

váltanak vagy keresnek, akkor átmenetileg munkanélkülivé válnak.
99

 

 

A globalizáció és egyéb munkaerő-piaci folyamatok révén mára a munkanélküliségi ráta a 

kelet-közép-európai társadalmakban 10-14% körüli, ami már ténylegesen hatásos kezelést 
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igényel.
100

 Rifkin szerint a munkaigény csökkenésének egyik fő oka a gépesítettség és 

automatizáltság fokozódása.
101

 A gépek kiszorítják az élő munkaerőt, amely tömegével 

válik munkanélkülivé. Amikor a mezőgazdaság és az ipar vált automatizálttá, akkor a 

szolgáltató szektor fölszívta a feleslegessé vált munkaerőt, de napjainkban nincs negyedik 

szektor, amely az évtizedek múlva megjelenő hatalmas munkatömeget foglalkoztatni 

tudná.
102

  

 

1.3.3.4. Rugalmasabb munkaerőpiac  

 

A globalizáció hatásaként megnőtt az igény a biztos foglalkoztatási formákra a 

bizonytalannal szemben, azt is mondhatnánk, hogy a tipikus foglalkoztatást felváltja az 

atipikus foglalkoztatás. Egyes országokban már az atipikus foglalkoztatás minősül 

tipikusnak. Növekszik a foglalkoztatásban eltöltött munkavállalók ledolgozott éve, a 

nyugdíjkorhatár is folyamatosan kitolódik. A munkába állás „adója” (bérterhek, szociális 

juttatások megvonása stb.) általában igen magas, ami megkérdőjelezi a munkavállalás 

ésszerűségét. Mindez azt jelenti, hogy mind a minimálbéren foglalkoztatottak, mind a 

különböző segélyekből élő munkanélküliek jövedelme elmarad a munkaerő 

újratermeléséhez szükséges minimális szinttől.
103

  

 

A globális változások hatására néhány kutató (Mészáros R., Peck J.) mégis azon a 

nézőponton van, hogy a munkaerő megoszlását egy koncentrikus körmodellel lehet leírni 

(7. ábra).  
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7. ábra: A munkaerő megoszlás főbb típusok szerint 

Forrás: Mészáros (2010), 232. old 

 

A körmodell a globális hatások miatt sokkal rugalmasabb, ugyanakkor bizonytalanabb 

munkaerőpiacot ír le, amit a munkaerőpiac új modelljeként is nevezett Peck. Szerinte a 

munkaerőpiacnak a stabil rétegét az elsődleges munkaerőbázis adja, ahol a dolgozók 

folyamatosan és teljes munkaidőben vannak foglalkoztatva. Az elsődleges periférikus 

csoport munkavállalói szintén teljes munkaidőben dolgoznak, de a munkavégzés feltételei 

már csökkenő hatásfokúak. A másodlagos periférikus csoport a határozott idejű 

szerződéssel foglalkoztatott munkavállalókat tartalmazza, valamint a részmunkaidőben 

dolgozókat. A harmadlagos munkaerő-piaci csoportba az önfoglalkoztatók, az időszakos 

munkát végzők és a kiszervezett tevékenységek munkaerőbázisai tartozna. Erős verseny 

jellemzi az egyes csoportokat, ugyanis a technológiaintenzív fejlesztések miatt azonos 

mennyiségű termék előállításához kevesebb munkaerő is elégséges. Tehát rejtetten, de 

ebben a modellben is megjelenik a 20-80 társadalom problémája.
104

 

 

1.4. Új munka fogalom iránti igény – posztindusztriális korszak 

 

A posztindusztriális korszakban a klasszikus értelemben vett munka fogalmának 

átértékelődése, vagy válsága kezdődött el. Felmerül a kérdés, hogy miben jelentkezik a 

munka fogalom válsága és az átértékelődés? A munkanélküliség tömegessé válása, a 

klasszikus bérmunkától különböző foglalkoztatási típusok megjelenése révén olyan 

tevékenységek is munkává váltak, amelyek korábban nem voltak a megélhetés eszközei 
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(tanulás). Míg az ipari társadalomban a munka a megélhetés vagy a profit szerzés eszköze 

volt, addig a posztindusztriális korszakban egyre inkább az önmegvalósítás irányába kezd 

elmozdulni a munka újszerű meghatározása. Sen (1975) megállapítása szerint a munka és a 

foglalkoztatás 3 aspektusban értelmezhető: (1) jövedelemszerzési aspektus, (2) termelési 

tényező, (3) elismerési, önmegvalósítási aspektus.
105

 Az alábbiakban a posztindusztriális 

korszak főbb közgazdasági korszakainak munkával kapcsolatos elméletét  tekintettem át, 

ezek az elméleti irányzatok többnyire a második világháborút követően alakultak ki, majd 

ezek körét az 1970-es évek olajválsága tovább bővítette. 

 

1.4.1. Az újklasszikus makroökonómia foglalkoztatási elmélete 

 

Robert Lucas (1937- ) munkássága során Leonard Rapping-gal együtt a keynes-i 

munkaerő-piaci elméletet modellezte makroökonómiai aspektusból, feltételezve, hogy a 

modellben a munkavállaló úgy választja meg a szabadidő-munkaidő megoszlását, hogy 

többperiódusú hasznosságát optimalizálja. Azt vizsgálta, hogy hogyan hat a monetáris 

politika a foglalkoztatásra, a termelésre és az inflációra.
106

 A foglalkoztatást termelési 

tényezőként kezelte és nem foglalkozott annak fogalmi részletezésével. 1972 . évi 

tanulmányában a munkanélküliség természetes rátájának tesztelésével foglalkozott többek 

között. Szerinte a gazdaságban a tökéletes racionalitás nem valósul meg, de rövid távon az 

állami beavatkozások sem hatnak a munkanélküliség természetes rátájára. Legismertebb 

megállapítása a lokális és globális áringadozások modellje (volatilitáselmélet).
107

 

 

1.4.2. Institúcionalista közgazdaságtan 

 

Az institúcionalista közgazdászoknál a foglalkoztatás és munka csupán tényezőként vagy 

még attól is jelentéktelenebb módon jelennek meg. Evsey Domar (1914-1997) (a 

későbbiekben Harrod-dal együtt) a keynes-i alapokra épülő növekedés elméletet dolgozott 

ki. A teljes foglalkoztatottság megvalósíthatóságának kérdéskörével foglalkozott, 

feltételezte, hogy a teljes foglalkoztatottság egyensúlyi növekedés mellett elérhető.
108

 

 

Ezekiel pókháló modelljében arról ír, hogy egyensúlyi állapotban tökéletes verseny során 

egy bizonyos szintű munkanélküliség megjelenik. Elmélete a várakozáselméletek alapját 

jelentette.
109

  

 

Az 1960-as években a munkanélküliség jelentős növekedése idején került előtérbe a 

munkaerő-piaci keresés elmélet. Gyakorlati szempontból nézve a munkanélküliek száma 

azért növekszik, mert időbe telik, amíg a munkaképes korú egyének új munkát találnak. A 

munkanélküliség mértékét befolyásolja a beáramlás és a munkanélküliség átlagos 

időtartama. Mitől függ, hogy a munkanélküli személy munkanélküli marad-e? A keresés 

elmélet választ ad a kérdésre. Vegyünk például egy munkást, aki jelenleg munkanélküli, de 

szeretne munkát vállalni. A munkavágy abból adódik, hogy szeretne mellékes jövedelemre 

szert tenni. Ha a képességei szerint vállal munkát, akkor képes eldönteni, hogy 

alkalmazásba áll-e ilyen bérezés mellett vagy sem. Ebben az esetben adott bérezés és a 

szabadidő fontossága között kell választania. Egyfelől minél többet kutat annál 
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magasabban fizetett állásra talál. Másfelől viszont minél többet kutat, annál később kap 

fizetést, míg a kutatás közvetlen költsége nő. A keresés elmélet kezdeti célja (a 

munkanélküliség emelkedése néhány része a dolgozók keresési munkájának tulajdonítható) 

nem valósult meg teljesen.
110

 

 

1.4.3. Evolúciós közgazdaságtan 

 

Dietmar felteszi a kérdést, hogy „mi is az evolúciós megközelítés a közgazdaságtanban: 

elemzési módszer, működési mechanizmus, netán csak egy feltevés, mint amilyen mondjuk 

a racionális viselkedést kimondó axióma?”111
 E gondolat jegyében az evolúciós 

közgazdaságtan egészen Aquinói Szent Tamásig, Adam Smithig visszavezethetők, önálló 

iskolaként csak a 20. század elején jelenik meg, legismertebb képviselői Thorstein Veblen, 

Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek és Carl Menger. 

 

Thorstein Veblen (1857-1929) fő művében: A dologtalan osztály elméletében a darwin-i 

nézetre építve részletesen leírja a sokszor hivatkozott ún. Veblen-hatás (vagy sznob-

hatás)
112

 elméletének alapjait.
113

  

A „dologtalan osztály” kifejezés megtévesztő, ugyanis nem a munkanélküliekre, de nem is 

a dolgozni nem akarókra utal, hanem arra a leisure class-ra, akiknek egész életét 

valamilyen időtöltés teszi ki.
114

 A dologtalan jelzővel a produktív munkálkodás 

megtagadását hangsúlyozta. Szerinte „a termelőmunka az a tevékenység, amely a 

legméltóbb a civilizált emberhez és annál fejlettebb a civilizáció, minél inkább a munka 

tölti be az ember életének értelmét.”115
 

„Veblen a neoklasszikus közgazdaságtan ellen kritikai éllel megfogalmazott evolúciós 

szemléletű műveiben…arra is nagy hangsúlyt próbált helyezni, hogy a homo oeconomicust 

egy sokkal realisztikusabb és humánusabb pszichológiai előfeltevésekre felépített 

közgazdasági emberképpel helyettesítse.”116
 Elméletében közvetlenül a foglalkoztatás nem 

jelenik meg, de a munka jelentőségét kiemeli.  

 

1.4.4. Ortodox közgazdaságtan   

 

Az ortodox közgazdászok közül Piore és Doeringer a szegmentált munkaerőpiac 

képviselőiként a duális munkaerőpiac elméletét dolgozták ki. Munkásságukban a munka 

fogalmát nem határozták meg, a szekunder munkaerőpiac révén a munkanélküliség 

típusairól írtak.
117

 Az ortodox közgazdászok azon a nézőponton voltak, hogy a gazdasági 

rendszer képes önműködően alkalmazkodni a megváltozott adottságokhoz és ezzel 

biztosítani tudja a teljes foglalkoztatást. 
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1.4.4.1. Friedman elmélete a foglalkoztatás tükrében (Chicago-i iskola) 

 

A neoklasszikus-neoliberális tanok fő képviselője, Milton Friedman (1912-2006) szerint 

(ellentétben a keynes-i nézetekkel) a fogyasztás alakulása csak kis mértékben függ a folyó 

jövedelem alakulásától, tehát az állami fogyasztás- és beruházás ösztönzés nem hatékony. 

Mennyiségi pénzelméletét Hayek nézeteire alapozta, miszerint a pénzkereslet stabil, ezért a 

ciklikus ingadozásokat csökkentő keresletszabályozásra a monetáris politika a 

legmegfelelőbb. Friedman nézete szerint a szabadpiaci árrendszernek nincsenek olyan 

alapvető hibái, amelyek munkanélküliséget hoznának létre. A Philips-görbét kritizálta és 

kidolgozta saját elméletét a munkanélküliség természetes rátájának magyarázatára. 

Eszerint a munkanélküliség lényegében véve önkéntes és ez alakítja a munkanélküliség 

természetes rátáját. Azért alakul ki a munkanélküliség, mert a munkavállalók egy része 

nem hajlandó a felajánlott munkabérért dolgozni. Mindezekből az következik, hogy elvileg 

létezik egy egyensúlyi bérszínvonal, amely mellett a teljes foglalkoztatottság biztosítható. 

A béreket arra az egyensúlyi szintre kell csökkenteni, amely mellett a teljes 

foglalkoztatottság megvalósulhat. Azaz a munkabéreknek lefelé is rugalmasnak kell 

lenniük. Amennyiben a globalizáció, a termelés-kiépítés révén a különböző országok 

munkavállalói közvetlen munkaerő-piaci versenybe kerülnek egymással, akkor is a 

legalacsonyabb munkabérekhez kell alakítani más országok jövedelmezését. A jóléti 

államok leépítéséhez ez a gondolatmenet biztosította az elméleti hátteret.
118

 

 

1.4.5. Ökológiai közgazdaságtan   

 

A gazdasági válságot megelőzően az újklasszikus makroökonómia (Robert Lucas) és az 

újkeynesi közgazdászok nézetei kezdtek összemosódni. Az ökológiai közgazdaságtant az 

új neoklasszikus szintézisként értelmezi a közgazdasági szakirodalom. A 2008. évi válság 

a főáramú makroökonómiára és alaptételeire ismét ráirányította a figyelmet. A főáramú 

makroökonómia nem volt képes válaszokat adni a gazdasági válság kitörésével kapcsolatos 

kérdésekre és így a figyelem egyre inkább a hetven évvel korábbi keynes-i alapokhoz 

fordult vissza.
119

 

 

A globalizáció két vesztes területe az ökológiai környezet és a foglalkoztatás szempontjait 

együttesen hangsúlyozó újszerű elméleti megközelítésekről lehet olvasni a 

szakirodalomban. Az ökológiai közgazdaságtan tartalmaz újszerű elemeket, megjelenik a 

fenntartható foglalkoztatás is, a zöld munkahelyek és a gazdaságtalan növekedés
120

 

kérdése. Az ökológiai közgazdászok szerint a globalizáció sietteti a gazdaságtalan 

növekedés korszaka felé haladást.
121

 A munka fogalmának újraértelmezésekor az egyik 

kulcskérdés, hogy csak a fizetett munkát tekintjük-e munkának. A válasz nem, ugyanis az 

önellátásra alkalmas gazdálkodás, a közösségi munka, az önkéntes munka, stb. ide tartozik. 

„A fenntartható foglalkoztatáspolitikáról szóló szakirodalom alapján tehát a következő 

jövőkép rajzolódik ki. A teljes foglalkoztatottság és a határtalan globalizáció illúziójával 

szakítva, a munkavállalás a helyi közösségek globális hálózatában teljesen új értelmezési 

keretbe kerül. A szükségletek gazdasági definíciója anyagi természetének kapcsolati és 

önmegvalósítási elemeivel történő kibővítésével, a munka fogalma is átalakul. A 
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foglalkoztatás nem áll meg a bérmunka határainál, és a nem pénzügyi ellenszolgáltatás 

fejében végzett, az egyén önmegvalósítását és a közösségi jóllét javítását szolgáló munka is 

elfogadottá válik.”122
  (Az ökológiai közgazdászok által felvázolt lehetséges jövőbeli 

foglalkoztatáspolitikai víziót a 4. melléklet mutatja be.) 

Azt vallják az ökológiai közgazdászok, hogy a környezet és a foglalkoztatás érdekei 

összeegyeztethetőek, létre lehet hozni egy olyan új munka fogalom megközelítést, amely 

túllép a bérmunka értelmezésén és nemcsak a fizetett munkát tekinti tényleges munkának, 

hanem azt is, amely adott esetben nem jár bérrel, hanem az egyéni érdekek kerülnek 

előtérbe.
123

  

 

1.4.6. A posztindusztriális kor munka fogalmának értelmezése nem közgazdászok 

szemszögéből 

 

A társadalom egy része kiszorult a bérmunka világából az iparosítás korszakát követően. A 

munkaparadigma válságának kezdete Arendt (1958) kijelentésével indult meg: „ami 

előttünk áll, az egy munkatársadalom, amely kifogy a munkából, azaz az egyetlen 

tevékenységből, amihez még ért. Mi lehetne ennél szörnyűbb?”124
A bérmunkát egyébként a 

rabszolgamunkához hasonlatosnak tekinti és nem az önként vállalt szabad ember 

tevékenységének. Arendt már 1958-ban megfogalmazta, hogy „a gyárak néhány év múlva 

kiüresednek, a dolgozók helyett gépek, automaták dolgoznak, s elkövetkezik egy olyan 

társadalom, amely a munka nélküli munkatársadalom lesz.”125
 Gorz azt javasolta, hogy a 

bérmunka helyett a társadalmilag hasznos tevékenységet kell a társadalom középpontjába 

helyezni. Beck a közösség érdekében végzett polgári munkáról beszélt.
126

 

 

A munka fogalmak áttekintését kronológikus sorrendben készítettem el, ugyanis így 

jobban körvonalazódik az egyes kutatóknál az egyes korokban kiemelt legfőbb 

jelentéstartam. Rimler (1976) a munkáról az alábbiakat írja: „egy nemzet gazdasága – 

hipotézisünk szerint – annál fejlettebb, minél nagyobb és minél jobb minőségű 

(bonyolultabb) az egy főre jutó munkamennyiség, amely a múltbéli gazdasági tevékenység 

eredményeként jött létre és az adott időpontban még rendelkezésre áll. Ezt a munkát 

felhalmozódott munkának nevezzük.”127
  

 

A munkát a fejlődéselméletekben szereplő tényezőként jelenítette meg. Ekkorra 

nyilvánvalóvá vált, hogy a teljes foglalkoztatás inkább utópia, mint elérhető valóság. Offe 

(1984) szerint a munka központi szerepe is átalakult, az egyének a munkára már csak 

pénzkereseti lehetőségként tekintenek. Megszűnt annak társadalomszervező tulajdonsága, 

továbbá lezajlott egy kulturális váltás is, amely az egyéni attitűdök, munkához való 

viszony változását eredményezték.
128

  

Robertson (1985) elméletében új elem a fizetett munkával szemben az önkéntes munka, 

amelyet szabadon, saját szükségletére végez valaki. Érdemes megemlíteni, hogy nemcsak a 

munka fogalma értékelődött át, hanem a munkafeltételek és körülmények is.
129
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Bánfalvy (1989) a bérmunkást úgy azonosítja, hogy megélhetésének alapvető forrása az a 

jövedelem, amelyet munkabérként kap. A bérmunkásnak nincs saját tulajdonú földje vagy 

más alternatív jövedelemforrása.
130

  

Castel (1989) esetében újszerű szemléletmódot lehet felfedezni, ugyanis felhívta arra a 

figyelmet, hogy a bérmunkának nincs kapcsolata a gazdasággal. Úgy vélte, hogy a munka 

a szegény emberek feladata és nem a gazdagoké. A bérmunkát egyszerű fegyelmező 

eszköznek tekintette és nem az emberi lényeg kifejeződésének.
131

  

Vorbuba már 1989-ban a bérmunka (Lohnarbeit) kettős válságáról írt, amelyet a 

munkaerőpiac keresleti oldalán bekövetkező funkcióváltás eredményezett. Véleménye 

szerint az európai társadalmakban lévő munka sem mennyiségileg, sem minőségileg nem 

megfelelő.
132

 A megoldást a munkaidő rövidítésében látta, amely már az atipikus 

foglalkoztatási formák alkalmazását vetítette előre.
133

  

 

Dahrendorf (1994) szerint a munka történetének kritikus pontja a modern társadalmi 

konfliktus közelmúltbeli fordulatainak hatása. A munka természetében rengeteg változás 

következett be, amely hatással volt az egyének életére és a társadalmi struktúrára is. 

Szerinte a munka már nem megoldás a társadalmi problémákra, hanem része magának a 

problémának. A modern társadalmakat a munka társadalmának tekinti ő is. Kissé 

kritikusan fogalmaz, amikor azt írja, hogy „az állás a belépőjegy az ellátmányok 

világába”, ezt csak tovább fokozza, amikor a „munkaholisták”csoportját jellemzi. 

„Tagjainak java része állandóan azon panaszkodik, hogy nem képes különbséget tenni a 

hétköznapok és a vasárnapok között, és hogy már évek óta nem volt szabadságon, 

voltaképpen azonban az ilyen panasztömeg a pazarló fogyasztás egy másik formájának 

megjelenési módja: a munka újgazdagjának kirakata.”134
 Megkérdőjelezi, hogy még 

mindig lehet-e a munka társadalmáról beszélni és levezeti, hogy a számok ellenére mégis 

csak a munka társadalmát éljük, mégpedig a munkanélküliek jelenléte és helyzete miatt. 

Egy fejlett országban a teljes népesség 20%-a még munkaképes koron kívüli, 20%-a 

nyugdíjas, 10% oktatási intézménybe jár, 15% munkát keres, 10% munkanélküli és a 

maradék 25% rendelkezik csak munkával. Amikor Dahrendorf műve született az 1988 

évben jártunk, így tehát az akkori munka társadalma jócskán más tulajdonságokkal 

rendelkezett, mint napjaink társadalma. A gazdasági növekedés és a foglalkoztatás 

kapcsolatát elemzi és már ő is használta a munkanélküliség természetes rátáját (NAIRU 

ráta). Szerinte ideális esetben ez 6-8% értéket vesz fel. Kevesebb emberi ráfordítással több 

termelhető, azaz a munkalehetőség kevéssé válhat, vagyis egyesek kiszorulhatnak a 

munkaerőpiacról. A teljes foglalkoztatás elérésében ő sem hitt, azt írta, hogy a teljes 

foglalkoztatáshoz periférikus vagy nélkülöző állásokat kell kreálni, ami nyilvánvalóan 

problematikus.
135

 

 

Galasi (1994) munkakínálat alatt az egyének által adott bérek mellett eladni kívánt munka 

mennyiségét érti. Továbbá a mikroökonómia általános alaptételéből indul ki, miszerint a 

munkaerőpiac szereplői tökéletes információval rendelkeznek és hasznosságukat 

maximalizálják.
136
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Quidec (1996) a munkát olyan társadalmi aktivitásként értelmezi, amely szakértelmet 

kíván, időigényes, célja a társadalmi kapcsolatok megerősítése, fenntartása. Eszerint 

nemcsak azt a munkát lehet munkaként értelmezni, amelyért fizetést, bért kap a dolgozó.
137

 

A tömegtermelésre való áttérés és a nagyfokú gépesítettség eredményezte a végzett munka 

típusának a változását is. A gépesítettség miatt a munka unalmassá, kevésbé veszélyessé, 

néhány esetben élvezet nélkülivé vált. A humanista nézőpont szerint a munka változása a 

piacgazdaságokban lerombolta az emberi személyiséget, csökkentette a kíváncsiságot, a 

tehetséget és ezáltal unalmassá, monotonná is vált a munkavégzés.  

Foucauld (1996) a posztindusztriális korszak munka fogalmáról úgy vélekedett, hogy 

annak értéke nagyobb súllyal bírt, mint az indusztriális korszakban.
138

  

 

Rimler (1999) szerint a változó feltételek miatt újfajta munkafogalomra van igény. 

Korábban a munka társadalomintegráló hatásán volt a hangsúly, most már az egyéni 

fejlődésen.  A technikai fejlődés a munkaerőigényt is megváltoztatta, jelentősen 

csökkentette a közvetlen emberi hozzájárulást. Emiatt a társadalmi integráció, az 

elismertség, elfogadottság eszköze már sokak számára nem lehet a fizetett munka. 

Továbbá lehetővé is válik az egyéni fejlődés fokozottabb összekapcsolása a munkával, 

annak tartalmi gazdagodása miatt. A termelés van a fogyasztásért 20. századi nézetet 

felválthatja ennek ellenkezője: azért kell fogyasztani, hogy termelni tudjunk. „Minden 

olyan tevékenység munkának tekinthető, amelynek célja valamilyen személyes vagy 

személyek közötti, civilizációs, kulturális, jogi, politikai vagy éppenséggel gazdasági érték 

megvalósítása vagy fenntartása. A gazdasági munka nyilvánvaló célja a gazdasági értéket 

hordozó javak és szolgáltatások létrehozása.”139 

 

Vobruba (2000) A teljes foglalkoztatás alternatívái című könyvében részletesen ír a 

bérmunka társadalmának válságáról és arról, hogy a korábban elvárt teljes 

foglalkoztatásról végleg le kell mondani. Három szakaszra osztja a bérmunka fejlődését: 

1. az iparosodástól a 20. század közepéig tartó korszak, ahol a természetbeli 

jövedelmek helyett pénzjövedelmek kerültek előtérbe, 

2. a 2. világháborútól a 21. századig terjedő időszakban a juttatások a bérmunkához és a 

fizetésekhez kapcsolódtak (ekkor lehetett teljes foglalkoztatásról beszélni),  

3. a jövőben a társadalom tagjai inkább több, egymást kiegészítő jövedelemforrásból 

fedezik az igényeiket.
140

  

Vobruba (2000) szerint jelenleg a második és a harmadik szakaszban tartunk, azaz az 

átmenet idejében. Vobruba alternatívát adott a bérmunka krízisére, a kilencvenes években 

a keresőtevékenységgel kombinált alapjövedelem gondolata került előtérbe, amely az ún. 

kettős gazdaságot jelenti. A kettős gazdaság képviselői szerint a gyenge 

teljesítőképességűek vagy munka nélkül maradtak újra integrálódhatnak a munkaerőpiacra 

és ettől remélik, hogy a szegénység szegregációs hatása visszaszorul.
141

 Vobruba 

munkásságában „kibontakozó új típusú vegyes jövedelmű gazdaságban a saját munka kap 

mind nagyobb helyet a jövedelemszerkezetben, miközben a szociális ellátórendszernek az 

alapjövedelem garantálásában játszott szerepe fokozatosan visszaszorul.”142 
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Török (2006) a bérmunka társadalmán való túllépést vetíti elő, úgy véli, hogy a magas 

munkanélküliség a munkatársadalom végét jelentheti. Nézete szerint a teljes foglalkoztatás 

visszaállítása átkerült az illúziók világába, ezt már nem tartja megvalósíthatónak egyrészt a 

globalizáció hatásai miatt, másrészt az ipari tömegtermelés olcsóbb országokba való 

áthelyeződése miatt.
143

  

 

Artner (2006) szerint: „A kapitalizmusban az emberek túlnyomó többsége csak 

munkaerejének áruba bocsátásával tud megélni. Így tehát a munka a legtöbb ember 

számára nemcsak elvontan, de nagyon is a szó szoros értelmében magát az életet jelenti, 

miközben ez a munka (az azt kifejtő ember) az őket alkalmazó tőke számára puszta 

költségként jön számításba. Az uralkodó közgazdaságtan nem is emberekről vagy 

dolgozókról beszél, hanem egyenesen humán-tőkéről beszél. A „humán tőke” kifejezés 

tehát azt a célt szolgálja, hogy eltüntesse a munka és a magántulajdonban lévő 

termelőeszközök (tőke) természetének és kapitalizmusbeli alkalmazásának különbségét, 

vagyis megfossza a termelőerők e két oldalát minden társadalmi 

meghatározottságuktól.”144  

 

Csoba (2006) könyvében összegzi, hogy „a bérmunka társadalmának azonban a 

történelmi órája lejárt, a törekvés azonban, hogy a bérmunka társadalmával szemben új 

alternatívát dolgozzanak ki, egyenlőre csupán egy kísérlet volt.”145
 Későbbi munkájában 

Csoba (2010) a bérmunka fogalmát teljesen új nézőpontból közelítette meg: „a tisztes 

munka olyan társadalmilag elismert, önként végzett tevékenységet jelent, amely biztosítja 

az adott kor életszínvonalán az érintett és családja megélhetését, a közösséghez való 

tartozás megerősítését.”146
  

 

A politológusok, szociológusok munkáról vallott elképzeléseiben megjelennek az emberi 

értékek, a munka mögött lévő humán tényezőt hangsúlyosabban kezelték, mint a 

közgazdászok. Ebben a korszakban felgyorsultak a munka fogalmának értelmezései, a 

közgazdászok erre lassabban reagáltak. A társadalomformáló tényezők előtérbe kerültek 

ezekben az elméletekben a gazdaság mozgatórugói helyett. A munka paradigmájának 

válsága nemcsak a közgazdászok, hanem a társadalomkutatók figyelmét is kivívta.  

 

Megállapítható, hogy a bérmunka társadalmából fokozatosan elvész a munka, ami jelentős 

probléma. A munka fogalmának újra definiálása szükséges, ugyanis a társadalom jelentős 

része már kiszorult a klasszikus bérmunkából. A munkaképes korúak kisebb aránya 

dolgozik a hagyományos foglalkoztatási formák valamelyikében, fejlettebb európai 

országokban már az atipikus munkavégzési formákat lehet tipikusnak tekinteni, ugyanis 

túlsúlyba kerültek. (Kelet-Közép-Európa még fáziskésésben van és nálunk még tipikusnak 

a hagyományos foglalkoztatási formákat tekintjük.)  

Török (2006) szerint a munka világának átalakulása egyértelműen azonosítható az atipikus 

foglalkoztatási formák térnyerésével, amelyeket a következő alfejezetben részletesen 

bemutatok.
147
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1.4.7. Alternatív foglalkoztatási formák megjelenése és terjedése 

 

A globalizáció elősegítette a munkafogalom átalakulását és a munkaerőpiacon újszerű, 

alternatív foglalkoztatási formák megjelenését. A foglalkoztatási formák változatossága, az 

átalakuló munkaerőpiaci viszonyrendszer és a globalizáció hatása miatt nem könnyű 

megítélni, hogy melyik foglalkoztatási forma milyen előnyökkel és hátrányokkal 

rendelkezik a társadalom és a munkavállalók, munkaadók számára.  

1.4.7.1. Atipikus foglalkoztatás 

 

Az atipikus foglalkoztatás a hagyományos, teljes munkaidejű foglalkoztatástól eltérő, 

különleges forma, amely a munkavégzés helyét, idejét, időbeosztását tekintve sok 

mindenben különbözik a jól ismert modelltől. Napjaink fejlett, globalizált világában a 

munkavégzés számos – nem fizikai – munkakörben ma már nincs térhez és időhöz kötve, 

bizonyos szolgáltatások az infokommunikációs technológia jóvoltából a világ bármely 

pontjáról elláthatóak. Ezek a tényezők mind hozzájárultak az atipikus foglalkoztatás 

elterjedéséhez. Héthy (2001) szerint a globalizáció hatása a munkaadókra és 

munkavállalókra az alábbiakban foglalható össze: 

 a hagyományos, határozatlan időre szóló munkaviszonyt határozott idejű 

munkaviszony váltja fel, 

 a munkaidő-felhasználás rugalmasabbá válik, 

 a munkaviszonyon kívüli (polgári jogviszonyon alapuló) munkavégzés előtérbe 

kerül,  

 a részmunkaidős foglalkoztatás terjed a teljes munkaidejű foglalkoztatással 

szemben, 

 az atipikus munkák elterjednek.
148

 

Az atipikus foglalkoztatási formák terjedésének okai: 

 növekvő női munkavállalási aktivitás,  

 viszonylag magas, tartós munkanélküliség, 

 világgazdasági változások, bizonytalan gazdasági kilátások, 

 nagyüzemi termelés visszavonulása, a kis- és középüzemek térhódítása, 

 a hagyományos ipari ágazatok súlyának csökkenése, a szolgáltatási szektor 

súlyának növekedése, 

 profitnövelő céllal az üzemidő meghosszabbítására törekvő munkaadói stratégia, 

 az egyéni életciklusokhoz alkalmazkodó munkavállalói jövedelemszerző 

stratégia.
149

 

Az atipikus foglalkoztatás megjelenéséhez hozzá járult az is, hogy a munka jellege hosszú 

távon megváltozott, a piacok egyre instabilabbak lettek, fokozatosan elterjedt az 

információs technológia. A hagyományos értelemben vett tőkés gazdaságban még jól 

működött a hagyományos foglalkoztatás, de az új jellegű gazdaságokban már szükséges 

volt a hagyományostól eltérő foglalkoztatás kialakulása és elterjedése. A vállalatoknak 

szükséges, hogy a munkaerőt rugalmasan tudják változtatni és ehhez nem kell a dolgozókat 

elbocsátani, hanem igénybe tudják venni a munkaerő kölcsönzést.
150

  

 

Az atipikus foglalkoztatás alatt más-más tudományterület mást és mást ért. A tipikus, vagy 

hagyományos foglalkoztatás a teljes munkaidős határozatlan idejű munkaviszonyokat 
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jelenti, amikor a munkavégzés helye a munkáltató telephelyén, az általa meghatározott 

munkarendben és a munkáltató utasításai szerint történik. Minden foglalkoztatás, ami nem 

fér bele az előbbi definícióba, az atipikusnak minősül.  

A munkajogászok a tipikustól eltérő munkavégzést értik alatta, a statisztikusok a konkrét 

arányszámokat, míg a szociológusok minden hagyományostól eltérő formát ide értenek. „A 

munkajogi irodalomban az atipikus foglalkoztatás, atipikus munkaviszony a 

legáltalánosabban használt kifejezés a munkavégzés hagyományostól eltérő formáinak 

összefoglaló megjelölése.”151
 További problémát okoz a definiálás számára, hogy az 

innovatív és rugalmas kategóriák kezdenek összemosódni az atipikus foglalkoztatás 

kategóriájával.  

Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) meghatározása szerint „az atipikus 

foglalkoztatáson a megszokott, eddig többségében munkaszerződéssel megkötött és 

szociális jogokkal erősen védett munkavállalástól eltérő munkavégzést érti.”
152

 Jakab 

(2011) szerint az „atipikus munkajogviszonyok a jogalkotó által tipikusként szabályozott 

önállótlan foglalkoztatási formáktól egy vagy több elemében eltérő tartalmú jogviszonyok 

összességét” érti ezen a foglalkoztatási formán.
153

 Megállapítható, hogy az atipikus 

munkajogviszony fogalma nincs a szakirodalomban általánosan elfogadottan rögzítve.
154

 

 

A munkaviszonyok merevsége az ipari társadalom foglalkoztatási modelljében tökéletes 

összhangban állt a fizikai tőke lassú megtérülésével, a beruházások 

visszafordíthatatlanságával, a nagyipar merev struktúráival. Ebben a modellben a 

foglalkoztatás is stabil volt. A helyzet az 1980-as évektől gyökeresen megváltozott 

Európában, az extenzív növekedésre és a méretgazdaságosságra alapozott tömegtermelés 

korlátokba ütközött. A posztindusztriális társadalom foglalkoztatási modelljének 

építőkövei, amelyek egymásra épülnek és egymást kölcsönösen erősítik,  elvezettek a 

foglalkoztatás gyökeres megváltozásához, egy új foglalkoztatási modell kirajzolódásához, 

ahol megjelentek az atipikus foglalkozatás önálló elemként.
155

 

 

A foglalkoztatásnak a hagyományostól eltérő formái kevésbé jól szabályozottak jogi 

szempontból, ami gyengébb védelmet jelent a munkavállalók számára, viszont emiatt a 

munkaadók egyre nagyobb arányban alkalmazzák, mert számukra könnyebbséget jelent az 

egyszerűbb szabályozás. A hagyományostól eltérő munkajogviszonyokat jelölte a 

szakirodalom az atipikus munka(jog)viszonyok fogalommal. Az 1980-as években még 

ritka volt az atipikus munkavégzés tényleges megjelenése, így kezdetben a munkajogi 

szakirodalomban terjedt el a tipikus-atipikus munkaviszony fogalom pár. „Az atipikus 

munkavégzés fogalma eredetileg tehát kizárólag a munkajogviszony nemzeti jogok által 

ismert atipikus formáira utalt, azaz rendszerint a határozott időtartamra és a 

részmunkaidőre létesített munkajogviszonyra, majd újabban a szezonális munkavégzésre, a 

munkaerő kölcsönzésre és a távmunkára.”156
  

Atipikus foglalkoztatásban bár a résztvevők többsége még mindig „alkalmazotti” 

státuszban van, de az alkalmazás módja már nagymértékben eltér a régi állami 

vállalatoknál tapasztalt rendszerektől. Ezek az új foglalkoztatási viszonyok elsősorban 

kényszerű lépésként, a munkanélküliség csökkentése, a munkavégzéssel kapcsolatban 

felmerülő költségek csökkentésére, új elvárások megvalósítására, és ezen keresztül a 
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hatékonyabb termelési folyamatok realizálásának céljából jöttek létre. Az atipikus 

foglalkoztatás nagy előnye, hogy ezáltal a dolgozók hatékonysága tovább növelhető. A 

Profession.hu cikkei között olvasható egy érdekes statisztikai adat, miszerint a munkaidő 

45%-a kárba vész hazánkban. Ennek oka egyrészt a dolgozók motiválatlansága és a nem 

megfelelő munkaszervezés.
157

 Ezekre a problémákra részben megoldást jelenthet a 

hagyományostól eltérő foglalkoztatás. 

Az atipikus foglalkoztatás is bérmunka jellegű, amennyiben a bér részét nézzük, 

ugyanakkor az újszerűség a hagyományostól eltérő munkavégzést és annak szabályozását 

jelenti. Az atipikus foglalkoztatási formák szélesebb körű gyakorlatát tekintem a jövőbeli 

lehetséges megoldásnak a foglalkoztatási kérdések megoldására, valamint a munka 

fogalmának egy újszerű meghatározásának megalapozására. Ezen a véleményen van 

Simkó (2008) is, szerinte: „a foglalkoztatás bővítése érdekében mind a munkáltatók, mind 

a munkavállalók esetében hatékonyabb ösztönzők alkalmazásával és a szóba jövő 

munkakörök, tevékenységfajták alapos számba vételével indokolt nagyobb mértékben 

elterjeszteni a részmunkaidős foglalkoztatást, valamint a távmunkavégzést.”158
 Kelet-

Közép-Európában nincsenek jó példák az atipikus foglalkoztatás terén, de más megoldás 

nem létzik, ugyanis a hagyományos foglalkoztatás nem tud annyi munkaerőt felszívni, 

hogy a munkaerőpiac egyensúlyben legyen vagy legalábbis kevésbé válságos helyzetben. 

Az Európai Unió északi tagállamaiban (Hollandia, Dánia, Luxemburg) találhatunk igazán 

jó példákat az atipikus foglalkoztatásra, különös tekintettel a részmunkaidőre és a 

távmunkára. Úgy vélem, hogy Magyarországon is idővel növekedhet az atipikus 

foglalkoztatásban alkalmazottak aránya, de ehhez egy szemléletváltás is szükséges mind a 

munkaadók, mind a munkavállalók részéről.  

A változások legfontosabb elemei között egyértelműen megjelenik az átalakuló 

munkáltatói szervezet. A klasszikus munkajog esetében a munkáltató egy jól 

meghatározható termelő vállalat, amely hierarchikusan irányított és kapcsolatban van a 

dolgozókkal. Ezt a modellt felváltja egyre inkább a hálózatszerű, úgynevezett 

többdimenziós szervezetek, melyekben a kapcsolati rendszer nagyon összetett, egyes 

esetekben klaszterszerű felépítéssel. Ugyanakkor az új típusú szervezetekben laza 

kapcsolat alakul ki a tagok között. A változás másik lényegi eleme a munkavállalók 

mobilitása, valamint a munkáltatók földrajzi szétszóródása. A legtöbb nagyvállalat számos 

leányvállalattal, fiókkal vagy telephellyel rendelkezik és az esetek egy részében a dolgozók 

már nem a vállalat falain belül dolgoznak, hanem otthon vagy egy teleházban. A 

jogszabályi környezetre a nemzetállamok „határainak” csökkenése is befolyásoló erővel 

bírt. A munkajog a hagyományos értelemben vett országon belülre tartalmaz érvényes 

előírásokat, amely az utóbbi évtizedekben egyre inkább elmosódik. Ennek összetett az oka, 

hazánk is több nemzetközi szervezet tagja, a legjelentősebb csoportosulásnak az Európai 

Uniót tekinthetjük, melynek jogszabályi háttere erősen hat a kialakult hazai jogrendre. A 

globalizáció hatása is kétirányú lehet, ez egy olyan terület melyről többféle nézet alakult 

ki. Egyesek szerint a globalizációnak pozitív hatása érezhető, mások szerint éppen a 

negatív. Mindenesetre tény, hogy a nemzetköziesedés és a terjedő multinacionális 

vállalatok mind a globalizáció természetes folyamatának következményei. A jelentősebb 

transz- és multinacionális vállalatokat gazdasági súlyuknál és méretüknél fogva erős 

alkupozícióval rendelkeznek a piacon és ez erősen hat a munkajogra is.
159
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A foglalkoztatási viszonyokat az ENSZ Statisztikai Bizottsága jogosult meghatározni, az 

1990-es évekig két kategória létezett: alkalmazásban állók és az önállók, azonban ezek a 

típusok a XXI. században már kevésbé érvényesek, ugyanis megjelentek a „kevert” 

foglalkoztatási típusok, mint az atipikus foglalkoztatás nagy csoportja. A nemzetállamok 

munkajogi  intézkedéseiket a fenti ENSZ kategóriákra alapozva határozzák meg, mivel 

ezekre már nem olyan egyértelműek, így az országok munkajogi szabályai néhol 

nehézségekkel néznek szembe. A Supoit-bizottság megállapította, hogy a foglalkoztatási 

kategóriákat meghatározó korábbi elemek már nem érvényesek, úgy, mint a gazdálkodás 

fordi modellje és a külföldi versenytől mentes keynesi államstruktúra.
160

 A Supoit jelentés 

kiemelten a munkajog kihívásaival foglalkozott és azzal a helyezettel, amely a 

nemzetállamok számára megnehezíti a korábbi egységes munkajogi szabályokat. Az 

államoknak a megváltozott foglalkoztatási feltételekhez és típusokhoz a jogi 

szabályozásban is alkalmazkodniuk kell.
161

  

Az Európai Unión belül általánosan elfogadott szabályozási irányelvek meghatározását 

követően alakították ki az atipikus foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokat. „Ezek az 

irányelvek a következők: 

 A jogszabályok nem átfogóak, hanem részenként külön-külön szabályozzák az egyes 

formákat. 

 A szabályozás elsősorban az atipikus foglalkoztatás minimum standardjait 

határozza meg, ezzel kereteket, határokat adva annak alkalmazásához. 

 A szabályozás célja a munkavállalók védelme. (és ez alapvetően az emberi jogok 

védelméből indult ki) 

 Legfontosabb alapelve: diszkrimináció tilalma, egyenlő bánásmód biztosítása 

(hátrányos megkülönböztetés tilalma) 

 Egyensúly megteremtése a rugalmas és hagyományos munkavégzés között. 

 A jogszabályoknak garantálnia kell az atipikus munkaviszonyok létesítésének 

önkéntességét.”162 

 

Az új munkavégzési formákra való válaszként az Európai Bizottság 2006-ban kiadta az ún. 

Zöld Könyvét, amely a munkajog korszerűsítéséről ír a XXI. században. Az 1993. évi 

„Fehér Könyv” valamint az ún. Bangemann-jelentés Európa és a globális információs 

társadalom címmel. Ugyanakkor a tagállamokban kifejezetten távmunkára vonatkozó 

szabályozást nem találunk és speciális irányelvi útmutatás sem született meg.
163

 

Napjaikban a részmunkaidős és a határozott idejű foglalkoztatásról irányelv született 

(részmunkaidős 97/81/EK irányelv, határozott idejű foglalkoztatásról 99/70/EK irányelv). 

A munkaerő kölcsönzés néhány kérdését tartalmazza a 91/383/EGK és a 96/71/EK 

irányelv. Míg az önfoglalkoztatók kategóriája a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód 

vonatkozásában lett szabályozva (86/613/EGK irányelv).
164

  

Az atipikus foglalkoztatási formák uniós szabályozása hosszú és politikai szempontból is 

jelentős kérdés volt és ma is az. 20 éve jelentek meg az első irányelvek, valamint több 

sikertelen és sikeres joganyag is született. Az egységes szabályozást megnehezítette és ma 

is komoly problémákat okoz, hogy a tagállamok nem egyenlő gazdasági és jogi háttérrel 

rendelkeznek és a különbözőképpen szabályoznak. Az első kísérlet 1982 januárjában 
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született meg, amikor a részmunkaidős foglalkoztatást szabályozták irányelvvel. A 

javaslatokat többször is átdolgozták, végül 1983-ban lekerült a napirendről.  

 

Az atipikus foglalkoztatási formák elterjedésével együtt felmerült az igény, hogy 

ösztönözve terjedésüket, a jogalkotó a jogszabályok egyszerűsítésével, azok 

deregulációjával segítse ezen új foglalkoztatási módszerek alkalmazását. A dereguláció 

alatt a szabályok hatályon kívül helyezését értjük, amely alkalmazása az atipikus 

foglalkoztatási formáknál mégsem lehetséges. Ezen foglalkoztatási formák szabályozására 

eltérő igények merültek fel: egyes nézőpontok szerint szükség van az atipikus 

foglalkoztatás átszabályozására, újraszabályozására, ugyanis a hagyományostól eltérő 

foglalkoztatási típusokat csak eltérő szabályokkal lehet szabályozni. Másrészt találkozunk 

azokkal az igényekkel is (főleg a közgazdaságtudomány köréből érkező gondolatok révén) 

amelyek szerint harmonizálni kell a hagyományos munkaviszonyt az atipikus 

munkaviszonnyal és a közös szabályozáshoz szükséges irányelveket is meg kell 

fogalmazni. A jogi szakirodalom egyre gyakrabban operál az alkalmazkodó, azaz flexibilis 

jogalkotás szükségességével. Megfigyelhetünk egy ún. „fáziskésést” a jogszabályok 

megalkotásában, ugyanis nem tudnak eléggé gyorsan alkalmazkodni a jogszabályok a 

megváltozott vagy egyre gyorsabban változó munkaerő-piaci feltételekhez mérten. 
165

 

 

1.4.7.2. A közfoglalkoztatás jellemzői 

 

A munkaerőpiac globális átrendeződésével a munkanélküliségi probléma súlya nőtt. A 

munkanélküliség társadalmi tény, de az állam beavatkozása segíthet. Minthogy a 

munkahiány mérhetetlen sok baj gyökere, kevés olyan fontos közcél van, mint a 

munkátlanok számának csökkentése, a legálisan foglalkoztatottak számának növelése. Az 

Európai Uniós törekvésekkel összhangban helyi szinten is fontosnak tartják a társadalmi 

kirekesztődés elleni küzdelmet, a hátrányos helyzetű csoportok, rétegek 

foglalkoztathatóságának fejlesztését, a helyi közösségek erősítését, a diszkrimináció 

csökkentését, a tolerancia növelését, a szociális szolgáltatások minőségének és 

hozzáférhetőségének javítását, a szakemberek fejlesztését.   

 

A közfoglalkoztatás fő feladata napjainkban a munkaerőpiacról kiszorult egyének kieső 

jövedelmének valamilyen szintű pótlása, értékteremtő munka végeztetése a 

munkanélküliekkel, a megélhetési bűnözés visszaszorítása.
166

  

A munkanélküliek számára a központi vagy helyi kormányzat közpénzekből biztosíthat – 

leginkább átmeneti – munkalehetőséget. Ennek bevett formája a segélyezés és a valódi 

munkavégzés között elhelyezkedő közfoglalkoztatás.
167

  

 

A közfoglalkoztatás eredetileg a köz érdekét szolgáló állami-önkormányzati feladatok és 

fejlesztések, közös költségek munkával való megváltásának kerete volt, amely többször 

jelentősebb változásokon esett át a középkor óta.
168

 A közfoglalkoztatás intézménye már a 

középkorban ismert volt. A közfoglalkoztatás mindig azokban a korszakokban kapott 

nagyobb hangsúlyt, melyekben a korábbi gazdasági és foglalkoztatási formák éppen 

átalakulóban voltak, s az átmenet ideje alatt keletkezett munkaerő-piaci kereslet-kínálati 

egyensúly, valamint az ennek következtében kialakult jövedelemhiány kikényszerítette a 
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központi hatalom beavatkozását. Egyik funkciója, hogy megerősítse a javak elosztásának 

szabályát a munka-központú rendszerekben, emlékeztessen a közösséghez való tartozással 

járó kötelezettségekre, s keretet teremtsen a közfeladatok ellátásban való részesedéshez 

(szabálymegerősítő és legitimációs funkciók). További feladata, hogy csökkentse a 

munkaerőpiacról kikerülők jövedelem-kiesését, de ezt a költségvetési források 

kímélésével, a segélyezettek számának és a segélyek összegének korlátozásával érje el. 

Harmadik funkciója továbbra is a szegények társadalmi kontrollja, illetve a szegénység 

társadalmi okainak individuális okká való átalakítása.
169

  

Frey gondolata szerint a közfoglalkoztatás indokoltsága a következő: „A tartós 

munkanélküliség csökkentéséhez az első gazdaság szereplőitől - sem a piaci szférától, sem 

a létszámleépítésre kényszerülő költségvetési szervezetektől - nem várható hathatós 

segítség. Ezért a non-profit szervezetekre támaszkodva indokolt számukra a jelenleginél 

perspektivikusabb megoldásokat keresni. Ennek útja lehet a non-profit szervezetek 

foglalkoztatási kezdeményezéseinek támogatása, azaz a munkaerőpiac főáramlatán kívüli 

munkahelyteremtés.”170
 A munkaerő-piaci aktív eszközöket vizsgálva 1990-2008 között 

azt láthatjuk, hogy alapvetően a képzést, a tartósan munka nélkül lévők bértámogatási 

programjait és a közfoglalkoztatást alkalmazták a munkanélküliség kezelésére, függetlenül 

a területi sajátosságoktól, regionális különbségektől vagy a munkanélküliség típusaitól.
171

 

 

A közfoglalkoztatás formái közé tartozik a közhasznú munkavégzés, közmunka program 

keretében történő munkavégzés, közcélú foglalkoztatás keretében történő munkavégzés.
172

  

Közhasznú munkavégzés: A lakosságot, illetve a települést érintő közfeladat ellátása, amely 

lehet kötelező, vagy az önkormányzat által önként vállalt feladat is. A feladatot végző 

álláskereső foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek támogatása a munkaügyi 

kirendeltséghez benyújtott kérelem alapján történhet. A közhasznú munkavégzés 

támogatása szempontjából közfeladatnak minősül az az állami, helyi önkormányzati vagy 

kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról – jogszabály alapján – az államnak 

vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia.
 173

 A közhasznú munkavégzés 

nemzetközileg elfogadott definíciója szerint: „a közhasznú foglalkoztatás, mint a 

munkanélküliség alternatívája, az állástalanok munkaerő-piaci reintegrációját átmenetileg 

biztosító kényszermegoldás, amely a piaci erők természetes munkahelyteremtő 

képességének az elégtelensége miatt, a versenyszféra működését nem zavaró módon hoz 

létre közpénzek támogatásával pótlólagos munkaalkalmat a közületi és non-profit szektor 

közérdekű feladatainak ellátására. Résztvevői csak állami munkaügyi szervezetek által 

kiközvetített munkanélküliek lehetnek”174
 A rendszerváltást követően Magyarországon 

elsőként ez a típus jelent meg a közfoglalkoztatáson belül.  

Közcélú munka: Azon állami vagy helyi önkormányzat által kötelezően ellátandó, illetve 

önként vállalt feladat végrehajtására irányuló tevékenység, amelynek megszervezéséről, 

teljesítéséről - jogszabály alapján - a helyi önkormányzat gondoskodik.
175

  

Közmunka: Tartós álláskeresők és az álláskeresési ellátásból már kiszorult aktív korú 

személyek munkaviszony keretében történő átmeneti foglalkoztatása, olyan munkakörben, 

ami települési, közösségi célokat valósít meg. A közmunka-program a munkaerő-piaci 

szempontból leghátrányosabb településeket és térségeket, valamint társadalmi csoportokat 
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részesíti előnyben.
176

 A közmunka végzése a segély feltétele, nem jelent tartós 

munkavégzést és többnyire értékteremtő, állagmegóvó munkavégzést tartalmaz.  

A közérdekű munka a Büntető Törvénykönyvben megjelölt 3 fő büntetési nem egyike, 

amely súly szerint a szabadságvesztésnél enyhébb, de a pénzbüntetésnél súlyosabb fő 

büntetési nem. A közérdekű munkára ítélt e büntetés során a büntetés-végrehajtási bíró 

által kijelölt gazdálkodó szervezetnél kell, hogy büntetését letöltse. A kijelölt munkahellyel 

a közérdekű munka tartamára nem létesül munkaviszony, annak ellenére, hogy az elítélt 

munkát végez. A közérdekű munka büntetés minimális időtartama 1 nap, maximális 

időtartama 50 nap, és egy napi közérdekű munkának 6 óra munkavégzés felel meg. A 

foglalkoztatásra kijelölt munkáltató köteles értesíteni a bíróságot, ha az elítélt megkezdi 

büntetését vagy éppen nem tesz eleget munkakötelezettségének, ha a büntetés végrehajtása 

során más munkahely kijelölése válik szükségessé vagy ha az elítélt a büntetését kitölti. 

Ezen felül a kijelölt munkáltató köteles az elítélt utazási költségeit megtéríteni, ha a 

munkavégzés nem a lakóhelyen történik. A magyarországi közfoglalkoztatási programok 

foglalkoztatási hatékonysága kérdéses, a közfoglalkoztatás nem vezet ki a tartós 

munkanélküliségből, átmeneti megoldást jelent csupán. „A közfoglalkoztatást, annak 

ellenére, hogy tagadhatatlanul csökkenti a munkaerőpiacról kikerülők jövedelem-kiesését 

és stabilizálja a munka-központú társadalmakban a javak elosztásának szabályát, mindig 

is kemény kritikák illették és egyre inkább beigazolódott zsákutcás - sehová sem vezető - 

jellege.”177 

 

1.4.7.3. A szociális (szolidáris) gazdaság jellemzői 

 

A tartós munkanélküliség csökkentéséhez az első gazdaság szereplőitől – sem a piaci 

szférától, sem a létszámleépítésre kényszerülő költségvetési szervezetektől – nem várható 

hathatós segítség. Ezért a non-profit szervezetekre támaszkodva indokolt számukra a 

jelenleginél perspektivikusabb megoldásokat keresni. Ennek útja lehet a non-profit 

szervezetek foglalkoztatási kezdeményezéseinek támogatása, azaz a munkaerőpiac 

főáramlatán kívüli munkahelyteremtés.  

Emmerij (1994) kiemelte a szociális gondoskodás jelentőségét és annak egy újszerű 

értelmezését.
178

 A szolidaritás munkaerő-piaci fontosságát és újra definiálását 

Mückenberger (1996) is leírta. A szolidáris gondolkodás, az újszerű munka és az etikus 

élet kulcsfogalomként jelent meg tanulmányában, a munka fogalom újragondolását ő is 

elfogadottnak tekintette.
179

  

 

Frey (2007) szerint „olyan helyi kezdeményezéseket tekintünk a szociális gazdaságba 

tartozónak, amelyek célja a nehezen elhelyezhető emberek integrálása a munka világába, 

foglalkoztatást, szakmai tudásuk fejlesztését és tanácsadást kínálva számukra.”180
 A 

szociális gazdaság alapját jelentős szociális munka (social work) nem a hazai értelemben 

használatos. Ennek a munkának a célja, hogy elősegítse a társadalom tagjai közötti 

kapcsolatokat, támogassa a változást, alapjait az emberi jogok és a társadalmi igazságosság 

jelentik.
181
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3. táblázat: A szubsztantív és a formális gazdaság jellemzői 

Szempontok Szubsztantív gazdaság Formális gazdaság 

A gazdaság célja A szükségletek kielégítése 
A gazdaság nem öncél 

A gazdaság növekedése 

A munka motivációja Motívumok, ösztönzők és célok 
sokrétűsége 

Csak a haszon és a növekedés 

A munka funkciója A munka természetes létezési 

mód 

A munka eszköz, ill. cél 

A munka jellege A munka társadalmi tartalmának 
elsődlegessége 

A munka gazdasági tartalmának 
előtérbe helyezése 

A gazdaság 
függetlensége 

A gazdasági tevékenység nem 
önállósodott, társadalmi 
viszonyokkal átszövődik 

A gazdasági tevékenység 
önállósodik, önálló alrendszer 

Termelő-fogyasztó 

szerepek alakulása 

A termelő egyben fogyasztó is A termelő és a fogyasztó 

elválik 

A haszonelvűség 
jelenléte 

A számolás és a méltányosság 
érzése jellemző 

A számító gondolkodás és a 
nyereség számszerűsítése 
jellemző 

Érdekrendszerek Közösségi érdek előtérben Egyéni érdek előtérben 

A szolidaritás foka A közösség felelősségvállalása 

az egyénért 

Növekvő individualizmus 

Forrás: Csoba J. (2007) 16. old. In: Frey M. 

 

A Polányi-féle szubsztantív gazdaság és a formális gazdaság összevetése sok érdekes 

eltérésre világít rá. A szociális gazdaság közelebb áll a Polányi-féle elképzeléshez, mint a 

formális gazdasághoz (3. táblázat). 

 

Napjainkban a legelterjedtebb gazdasági modellben három gazdasági szektor létezik 

egymás mellett. A gazdaságilag aktívként jellemzett első szektorba, a versenyszférába az 

üzleti vállalkozások, gazdasági társaságok tartoznak, fő céljuk a profitszerzés. Az üzleti 

tevékenységet nem folytató, ezért gazdaságilag inaktívnak tartott második szektor a 

költségvetési, ill. közintézményeké, melyek fő feladata a közigazgatás és a jóléti 

alrendszerek működtetése. A harmadik szektor szervezetei rendkívül változatos képet 

mutatnak. A szociális vállalkozásokat és a gazdaságilag aktív non-profit szervezeteket 

tömörítő szociális gazdaság, a karitatív alapon működő szervezeteket magába foglaló 

közösségi gazdaság és az informális gazdaságot, családi, önellátó tevékenységeket 

tartalmazó árnyékgazdaság együttesen alkotják a harmadik szektort.
182
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8. ábra: A piac, az állam és a szociális gazdaság közötti kapcsolat  

Forrás: Uluorta Hasmet M. (2009) 67. old. 

 

A piac, az állam és a szociális gazdaság kapcsolatrendszerét a fenti ábra szemlélteti, az 

állam gondoskodik a kollektív szükségletekről, a piac gondoskodik az egyéni 

szükségletekről és a szociális gazdaság gondoskodik a helyi és nem helyi közösségi 

szükségletekről. A szociális gazdaság lényegét Castel remekül megragadta: „Az erőfeszítés 

egy szolidáris gazdaság megteremtésére, azaz arra, hogy összekössék a foglalkoztatás és a 

társadalmi kohézió kérdését, hogy a tevékenységmódokkal egy időben emberek közötti 

kapcsolatokat is teremtsenek, a lehető legtiszteletreméltóbb.”183 

A szociális gazdaság alapértéke, hogy tevékenységét nem az egyén, hanem a közösség 

érdekében végzi, igyekszik elősegíteni a területi alapon vagy közös érdekek mentén 

szerveződő közösségek kiépülését. A szociális gazdaságban tevékenykedő személyek 

együttműködnek a közös haszon érdekében. A szociális gazdaságban a szociális 

vállalkozások és a szövetkezetek a jelentősek. A szociális vállalkozások a közösséget 

szolgálják és a céljuk nem a profit maximalizálása, a célcsoport általában a tartós 

munkanélküliekből áll. Magyarországon a szociális földprogram tekinthető szociális 

vállalkozás-jellegűnek.
184

 

A szociális gazdaságban foglalkoztatottak arányához csak néhány adalék: Európában a 

munkanépes korú lakosság közül 2010-ben Svédországban (11,16%), Belgiumban 

(10,30%), Hollandiában (10,23%),  Franciaországban (9,02%), Észtországban (6,63%),  

Magyarországon (4,71%), Lengyelországban (3,71%), Csehországban (3,28%), 

Litvániában (0,67%), Lettországban (0,05%) jelentek meg a szociális gazdaságban 

foglalkoztatottak az Eurostat adatai szerint. 

 

1. tézis: 

A posztindusztriális korszakban, különös tekintettel napjainkban a (bér)munka újszerű 

definiálása szükségessé vált, ugyanis a globalizáció által felgyorsított átalakulási 

folyamatban a bérmunkaként értelmezett munka egyre kisebb társadalmi csoport 

kiváltsága, így már nem alkalmas korábbi társadalmi funkciójának teljes körű betöltésére.  
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2. A Kelet-Közép-Európa és az Észak-magyarországi régió 

munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata 
 

 

A disszertáció második fejezetében konkrét munkaerő-piaci elemzéseket végzek, abból a 

célból, hogy az Észak-magyarországi régiót pozícionálni tudjam a térségen belül 

munkaerő-piaci szempontból. Először a kelet-közép-európai országok munkaerő-piaci 

alakulását viszonyítom a Nyugat-európai országok fejlődéséhez képest, ezt követően az 

Észak-magyarországi régió helyét vizsgálom a kelet-közép-európai régiók között. 

Végezetül az Észak-magyarországi régióban végbemenő folyamatokat elemzem először 

magyarországi relációban, majd a régión belüli főbb munkaerő-piacot érintő folyamatokra 

térek rá. A fejezetben nem a szokványos munkaerő-piaci elemzéseket végzem el, (amelyek 

eredményét és módszertanát természetesen ismerem és elfogadom), a részben újszerű 

módszerek mellett azért döntöttem, hogy a regionális foglalkoztatáspolitikához 

kialakítandó szempontrendszerhez szükséges tényezőket kicsit más szemszögből is 

értékelhessem. Az alkalmazott módszerek mindegyike közgazdaságtanilag és munkaerő-

piaci szempontból is elfogadott és alkalmazott módszer, de ritkábban jelennek meg a hazai 

kutatók által alkalmazott eszköztárban. Ezek a módszerek a Lilien-index, a Beveridge-

görbe, az Okun-törvény igazolása és az ARIMA módszer alkalmazása. A fejezet célja, 

hogy választ kapjak a címben feltett kérdésre, vagyis a régióban a globalizáció hatása 

kiegyenlítődést vagy leszakadást okoz-e. Nem térek ki külön az általános gazdasági 

folyamatok elemzésére, az azt befolyásoló indikátorokat a számításokba beépítettem.  

 

2.1. Késleltetett gazdasági – munkaerő-piaci modell (a rendszerváltás 

sajátosságai és a globalizáció hatása) 

 

A kelet-közép-európai országokra a második világháború végétől az 1980-as évekig 

jellemző szocialista gazdaságban ismeretlen volt a nyílt munkanélküliség, igen magas volt 

a foglalkoztatási ráta, minden dolgozó biztosnak érezhette a munkahelyét. Inkább a 

fordított egyensúlytalanság érvényesült. A szocialista gazdaság krónikus hiányt szült, s 

ennek egyik megnyilvánulása volt – legalábbis az aránylag fejlettebb, iparosodottabb kelet-

közép-európai országokban – a krónikus munkaerőhiány. Bármilyen hatással volt is ez a 

hatékonyságra, a dolgozók élvezték a munkahely biztonságát, de ennek hirtelen vége lett. 

Jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatási ráta és megjelent a nyílt munkanélküliség  a 

rendszerváltást követően. A központilag irányított tervgazdaságból a szabad piacra áttérő 

ún. átmeneti gazdaságokban jellemzően több folyamat játszódott le a rendszerváltásokat 

követően: (1) végbement a gazdasági liberalizáció, (2) a piaci viszonyok léptek elő az 

elsődleges szabályozó tényezővé.  A kereskedelem előtt megszűntek a korlátok, 

privatizálták az állami tulajdonú vállalatokat és a pénzügyi szektor lehetőséget kapott a 

magán tőke kezelésére. Mindezek előfeltételeként a hatalom magántulajdonnal szembeni 

attitűdjének megváltozására volt szükség Kornai (1993) szerint.
185

 Kornai (2005) 

történelmi összehasonlításokkal igazolta, hogy „egyedülálló átalakulásról” lehet beszélni. 

„Ez az egyetlen totális átalakulás, amely a nyugati civilizációban végbemenő gazdasági és 

politikai változások fő irányai mentén, békésen, erőszak-mentesen és egyúttal elképesztően 

gyorsan ment végbe.”186 
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Országonként eltérő a mértéke, van olyan kelet-közép-európai gazdaság, ahol az európai 

átlagnál alacsonyabb, s van, ahol magasabb. A munkanélküliség valósággal traumaként 

zúdult a társadalomra. Elveszett a munkahely biztonsága. Olyankor történt ez, amikor 

számos más dimenzióban is bizonytalanabbá vált az élet.
187

  

A rendszerváltást megelőző időszakban a magyarországi munkaerőpiacot az alábbi módon 

írta le Fazekas-Köllő (1990) Jánossy sémájára alapozva gondolatukat – amely nézetem 

szerint az akkori teljes kelet-közép-európai blokkra érvényes volt: 

 teljes volt a foglalkoztatás, számos munkatípusban pedig munkaerő túlkereslet 

jelent meg, 

 az állások biztonságosak és biztosak voltak, 

 vállalatok számára nyitott volt a piac, 

 a gazdaság félig nyitott volt, de a tőke külföldi befektetése és a munkaerő importja 

csak ritkán fordult elő.
188

 

A kelet-közép-európai országok kultúrájukban, hagyományaikban, történelmükben 

eltérnek egymástól, egy közös elem, hogy mindegyikben szocializmus volt, majd a 

rendszerváltás után ezek az országok elindultak az átmenet útján. A rendszerváltó országok 

más-más utakat választottak, máshogyan próbáltak áttérni a kapitalizmusra, hiszen a külső 

környezeti tényezők is máshogyan alakultak országonként. Ennek megfelelően a 

munkaerő-piaci átalakulások is különböznek.  

Lengyelországban már az 1980-as években érezni lehetett a rendszerváltás előszelét. A 

lengyelországi rendszerváltás 1980 augusztusában az országos sztrájkhullám 

következtében kezdődött, amikor a pártvezetés arra kényszerült, hogy tárgyaljon és 

kompromisszumot kössön a munkásokkal.
189

 Lengyelországban a rendszerváltást követően 

az addig ismeretlen munkanélküliség hirtelen 1,1 millió embert érintett, amely a 

munkaképes korú lakosság 6,3%-a volt.
190

 

A három balti ország 1990-91-ben nyerte vissza függetlenségét közel 50 éves szovjet 

uralom után. A Szovjetunió fenntartásáért küzdött Gorbacsov elnök, akik Reagan amerikai 

elnökkel többször is hivatalos tárgyalásokat folytatott. Az 1986. évi reykjavik-i csúcson 

egyezmény született a két elnök között a nukleáris fegyverek és a közös atomkutatás 

vonatkozásában. Litvánia már 1990 márciusában kikiáltotta függetlenségét. A szovjet 

birodalom részeként egyébként is a balti köztársaságok voltak a leginkább 

reformszemléletűek. Ezt jól jelképezte, hogy amikor a nyolcvanas évek végén 

Észtországban megindultak a reformok, akkor a Litvánia esetében már működő 

önelszámoló köztársaság bevezetése volt a követendő példa. Különböző mértékben ugyan, 

de összességében mindhárom balti ország szigorú költségvetési politikát alkalmazott, 

amely a 90-es évek elején megugró költségvetési hiányok nagymértékű csökkenését 

eredményezte. A költségvetési szigorítások területén is a következetesen liberális politikát 

alkalmazó Észtország járt az élen, két évvel megelőzve Lettországot és Litvániát. 

Észtországban eltöröltek mindenféle árszubvenciót, míg Lettországban és Litvániában 

rendkívüli mértékben csökkentették a támogatásokat, ami rövid távon leginkább 

a mezőgazdaságot sújtotta. A három balti ország különböző módon végezte az állami 

vállalatok privatizációját. A legsikeresebbnek ezen a területen is Észtország bizonyult, ahol 

1995-re csaknem az összes állami tulajdonban lévő kis- és középvállalatot magánkézbe 

adták. A lettországi privatizáció sok tekintetben hasonlít az észtországira, az átalakulás 

üteme azonban jóval lassúbb volt.
191
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Csehszlovákiában a politikai fordulat az 1989 novemberében kezdődött (bársonyos 

forradalom). November végére a Csehszlovák Kommunista Párt (CSKP) elveszítette a 

tényleges politikai hatalmat. 1990 első hónapjaiban több olyan folyamatot beindítottak, 

amelyek az ország politikai, gazdasági és társadalmi- szociális átalakítását szolgálták, de 

később negatívan befolyásolták a cseh és a szlovák viszonyt. A szocialista rendszer bukása 

utá Szlovákia a teljes függetlenséget akarta elérni, amelyet Csehország sem ellenzett, 

ugyanis a csehek úgy gondolták, a szlovákok nélkül könnyebben tudnak az európai 

integrációba csatlakozni.
192

 A nehézfegyvergyártás leépítése, amely szociálisan és 

gazdaságilag Szlovákiát érintette (1991-re 12%-os lett a munkanélküliség, míg 

Csehországban 5%-os), valamint a mezőgazdaság átszervezése. „A parlamentben 1990 

nyarán és őszén gyors tempóban készítették elő és fogadták el a radikális gazdasági 

reformot biztosító törvényeket. A reform közkedvelt megnevezése a „sokkterápia” és a 

„nadrágszíj-meghúzás” volt, amelynek hatásait az ország szlovák fele gyorsabban és 

radikálisabban megérezte, mint a cseh térfél.”193
  

Magyarországon a rendszerváltás előszele 1988 óta érezhető volt, az akkori aktív 

külpolitika és a keletnémet menekültek előtti határnyitás tovább fokozta a folyamatot. 

Elkezdődött a gazdaság liberalizálása, a külgazdaságban egy orientáció váltás, a 

demokráción alapuló jogállam kialakítása. A privatizáció Magyarországon gyorsabban 

ment végbe, mint a környező rendszerváltó országokban. 

 

Nagyvonalakban az elmúlt 20 év átalakulását a kelet-közép-európai országok esetében az 

alábbiakkal lehet összefoglalni: 

 „A változások a nyugati civilizáció fejlődésének fő irányaiban mentek végbe: a 

gazdaságban a kapitalista gazdasági rendszer, a politikai struktúrában a 

demokrácia irányában.  

 Totális átalakulás folyt párhuzamosan minden szférában: a gazdaságban, a 

politikai struktúrában, a politikai ideológia világában, a jogrendszerben és a 

társadalom rétegződésében. 

 Az átalakulás erőszakmentes volt. 

 Az átalakulás folyamata békés körülmények között zajlott le. Nem előzte meg 

háború. A változásokat nem idegen katonai megszállás kényszerítette ki.  

 Az átalakulás elképesztő gyorsasággal, egy-másfél évtized alatt megtörtént.”194
 

 

Néhány kutató a rendszerváltást követő piacgazdasági átalakulást a fordizmusból a 

posztfordizmusba vezető átmenettel azonosítja. Cséfalvay (2004) a késleltetett posztfordi 

átmenet modelljét szemléletesen ábrázolja, véleménye szerint a kelet-közép-európai 

térségben egyértelműen látszik és érződik a rendszerváltás hatása, mind a gazdaság, mind a 

munkaerőpiac fáziskésében van a nyugati térséghez képest (9. ábra). 

Cséfalvay (2004) Gorzelakot idézi: „Kelet-Közép-Európában 1990 után ugyanaz a 

változás játszódott le, mint amelyet a fejlett nyugati országok már a hetvenes évek óta 

átélnek, vagyis a fordizmusból a posztfordizmusba való átmenet, azzal a különbséggel, 

hogy erre a változásra – a szocialista rendszer zártsága miatt – csak mindegy két évtizedes 

késéssel kerülhetett sor.”195 
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9. ábra: A késleltetett posztfordi átmenet modellje 

Forrás: Cséfalvay (2004) 131. old. 

 

A kelet-közép-európai országok a rendszerváltás óta a globalizáció vezérelte gazdasági 

növekedés útját járják, több-kevesebb sikerrel.  Miközben pozitív eredményeket sikerült 

elérni az emberi jogok és a demokrácia terén, megjelentek a globalizáció vezérelt 

posztfordi fejlődés negatívumai is, így: 

 fenntarthatóság kritériuma kevésbé teljesült, 

 a jövedelem különbségek fokozatosan nőttek, 

 növekedett a szegények aránya a társadalmon belül, 

 a születéskor várható átlagos élettartam ugyan kis mértékben növekedett, de a  

népesség egészségügyi állapota rosszabb lett.196 

Ezek a folyamatok hozzájárultak a munka fogalom átértékelődőséhez szükséges feltételek 

kialakulásában.  

 

2.2. A kelet-közép-európai országok munkaerő-piaci alakulásának 

vizsgálata nyugat-európai relációban 

 

2. hipotézis: 

a) A kelet-közép-európai országokban ellentétes tendencia figyelhető meg a nyugat-

európai országokhoz képest a népesség és a foglalkoztatottak számának területi 

kiegyenlítődése között a Hoover-index alapján. 

b) A kibocsátási rés és a munkanélküliségi ráta közötti függvényszerű kapcsolat (Okun-

törvénye) az országok szintjén igaz, de a régiók esetében jelentős eltérések rajzolódnak ki 

az elméleti modellhez képest.  
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c) Feltevésem szerint a kelet-közép-európai régiókban a humán fejlettségi index időbeni 

változása a munkaerőpiacon a humán potenciál gyengülésével együtt járó területi 

átrendeződést eredményezett. 

 

4. táblázat: A foglalkoztatottság szektorális megoszlása (%) 

  1990 1995 2000 2005 2010 változás 

mértéke* 

Dánia             

   Mezőgazdaság 5,57 4,44 3,34 3,07 2,37 - 2,07 

  Ipar 27,52 27,44 26,45 24,15 18,21 -9,23 

  Szolgáltatás 66,71 68,12 70,21 72,78 79,43 11,31 

Németország            

   Mezőgazdaság 3,43 3,15 2,65 2,39 1,64 -1,51 

  Ipar 38,62 36,34 33,67 30,03 28,51 -7,83 

  Szolgáltatás 57,94 60,51 63,69 67,58 69,85 9,34 

Észtország            

   Mezőgazdaság 19,95 10,22 7,22 5,34 4,25 -5,97 

  Ipar 37,53 34,36 33,41 34,24 30,70 -3,66 

  Szolgáltatás 42,52 55,42 59,37 60,42 65,05 9,63 

Lengyelország            

  Mezőgazdaság  na. 22,61 18,77 17,37 12,84 -9,77 

  Ipar  na. 31,96 30,85 29,24 29,19 -2,77 

  Szolgáltatás  na. 45,43 50,38 53,39 57,97 12,54 

Magyarország            

  Mezőgazdaság  na. 8,25 6,72 5,03 4,57 -3,68 

  Ipar  na. 33,54 34,21 32,81 30,91 -2,63 

  Szolgáltatás  na. 58,21 59,08 62,16 64,52 6,31 

Szlovákia            

  Mezőgazdaság  na. 9,19 6,65 4,74 3,24 -5,95 

  Ipar  na. 38,88 37,25 38,76 30,34 -8,54 

  Szolgáltatás  na. 51,93 56,10 56,50 66,42 14,49 

Szlovénia*            

  Mezőgazdaság  na. 10,21 9,53 9,03 8,78 -1,43 

  Ipar  na. 41,91 37,39 36,89 32,45 -9,46 

  Szolgáltatás  na. 47,88 53,08 54,08 58,77 10,89 

OECD országok 

összesen**,***            

  Mezőgazdaság  na. 8,28 7,02 5,51 5,06 -3,22 

  Ipar  na. 27,78 26,87 24,68 22,91 -4,87 

  Szolgáltatás  na. 63,94 66,11 69,81 72,03 8,09 

*       
a változás mértéke 1995-ről

 
2010-re százalékpontban kifejezve 

**  1996. évi adat az 1995. évi helyett 

***2009. évi adat a 2010. évi helyett 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) OECD adatok alapján 
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A fenti táblázat 1990-2010 között ötéves bontásban a szektorális foglalkoztatottság 

megoszlását mutatja néhány kelet-közép-európai ország, a fejlettebb nyugat-európai 

országok közül Dánia, Németország és az OECD tagországok összességében, amelyből a 

globalizáció miatti átrendeződés jól megfigyelhető. Dánia, Németország és az OECD 

országok esetében a mezőgazdaságon belüli átrendeződés jóval hamarabb lezajlott, mint a 

kelet-közép-euórpai országok esetében (ezeknél az országoknál a fáziskésés, késleltetés 

figyelhető meg). Az 1995. évről a 2010. évre történő százalékpontos változás mértéke a 

fejlettebb, nyugati államoknál jóval kisebb értéket vett fel, mint a kelet-közép-európai 

országoknál. A legnagyobb mértékű átrendeződés Lengyelországban volt (9,77 

százalékpont) és Szlovákiában (5,95 százalékpont), a legkisebb pedig Szlovéniában (1,43 

százalékpont). Sokkal árnyaltabb a kép az ipari és a szolgáltató szektor közötti 

átrendeződés esetében. A szektorális változások területi következményekkel is jártak, a 

mezőgazdaság a leginkább területileg kiegyenlített, az ipar a legkoncentráltabb, a 

szolgáltatásoknál a közszolgáltatásokban nőtt a foglalkoztatottak aránya és nem a piaci 

szektorban. Nyugat-Európában a szolgáltatások területileg kiegyenlített struktúrát hoztak 

létre, míg a keleti térségben nem jelent meg a kiegyenlítettség. A legjelentősebb 

átrendeződés a szektorok között Szlovákiában volt megfigyelhető, míg Magyarországon a 

legkisebb mértékű foglalkoztatotti átrendeződés alakult ki. 

A rendszerváltást követő tömeges munkanélküliségben az elbocsátott munkavállalóknak 

több lehetősége volt, vagy új munkahelyet kerestek, vagy véglegesen kiléptek a 

munkaerőpiacról (a korai nyugdíjazás segítségével) vagy kivándoroltak vagy pedig 

munkanélküli segélyre szorultak és reményvesztett munkanélkülivé váltak. A Hoover-

index értékeit megvizsgálva a népesség és a foglalkoztatottak között az EU-15 és Kelet-

Közép-Európa esetében a keleti blokk sajátos fejlődési útvonala jól kirajzolódik. A nyugat-

európai tendenciához képest Kelet-Közép-Európában ellentétes folyamatok mennek végbe 

(10. ábra). 2004-ig Kelet-Közép-Európában nőnek a területi különbségek és 2004-től 

napjainkig elindul egy területi kiegyenlítődés, ugyanakkor Nyugat-Európában területi 

kiegyenlítődés 2008-ig folyamatosan ment végbe az időszak elejétől, míg a gazdasági 

válság óta az országcsoporton belüli területi különbségek újra fokozódtak. Kelet-Közép-

Európában országcsoporton belül a különbségek csökkennek, de az értékeik rosszabbak. 

Kérdésként merül fel, hogy ezt a rendszerváltás hatása okozza-e vagy a fáziskésés más 

jellegű. 

 
10. ábra: Hoover-index alakulása Európában (népesség és foglalkoztatottság alapján) 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) Eurostat adatok alapján 
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Az egy főre jutó gazdasági teljesítmény (GNI/fő) a rendszerváltás óta a válságig töretlen 

volt (11. ábra), nem alakultak ki területi különbségek, a GNI növekedése a területi 

kiegyenlítődést szolgálta. A vizsgált kelet-közép-európai országok esetében együttes 

javulást tapasztalhattunk 1995 óta a gazdasági válságig, a sorból kilóg Szlovénia, ahol az 

egy főre jutó GNI magasabb szintű volt, mint a kelet-közép-európai térségi átlag. A 

nyugat-európai átlaghoz (EU-15 átlag) képest a kelet-közép-európai országok együttes 

leszakadása figyelhető meg. Németország, Franciaország és Dánia adatsorát a könnyebb 

összehasonlítás miatt alkalmaztam. 
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11. ábra: Egy főre jutó GNI (euro/fő) 1995-2011 között 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) Eurostat adatok alapján 

 

A munkanélküliségi ráta alakulása jól illusztrálja a rendszerváltás folyamatát (12. ábra). A 

leghektikusabb a lengyel és a szlovák görbe, amely a 2008. évre majdnem 15%pontos 

visszaesést mutatott. Magyarország, Szlovénia és Csehország munkanélküliségi ráta adatai 

együtt mozognak minden időszakban, pedig ennek az ellenkezője lett volna várható a GDP 

adatok tükrében. Teljesen eltérő utat jártak be az észt, lett és litván államok, folyamatosan 

csökkentek a munkanélküliségi ráta értékei a rendszerváltás után, amilyen gyorsan és 

eredményesen befejezték a rendszerváltást, ugyanolyan eredményesen tudták kezelni a 

hirtelen megjelenő munkanélkülieket. A 2008 őszén beköszöntött gazdasági világválság 

késleltetve érezhető volt a munkaerőpiacon is, ebből a mély visszaesésből a legtöbb állam 

még nem tudott kilépni, jóllehet jelentős foglalkoztatáspolitikai törekvéseket vezettek be.  

Akárcsak a szlovákok, a lengyelek esetében is a munkanélküliségi ráta csúcspontja 2001-

2004 között volt, majdnem közel azonos szintű, mint a rendszerváltást követően 1993-

1994 között. A rendszerváltás utána relatíve gyors munkanélküliségi csökkenés oka „a 

vállalati szféra munkatermelékenységi és versenyképességi pozíciójának javítását célzó 

ipari és válallati szerkezetátalakítás állt.”197    

 

                                                           
197

 Fábián A. (2011) 137. old. 



2. A Kelet-Közép-Európa és az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata 

60 

 

A késleltetés eltérő ütemben és mértékben zajlott le a kelet-közép-európai országok között 

is, amelyet az átmenet hatásaként is lehet értelmezni. A munkanélküliségi ráta esetében 

nem lehet olyan egyértelmű kiegyenlítődésről beszélni, mint a GNI esetében, de most az 

együttes lemaradás jól kirajzolódik a nyugat-európai (EU-15) átlaghoz képest. A 2004. évi 

csatlakozás óta mindenütt csökkent a munkanélküliségi ráta a gazdasági válságig. A 2010. 

évi csúcs a legtöbb országnál az idősor maximális csúcsát jelenti, Magyarország esetében a 

rendszerváltás utáni magas munkanélküliségi állapotot értük el. 
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12. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása 1996-2011 között 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Eurostat adatok alapján 

 

A foglalkoztatottság a rendszerváltást követő gazdasági és munkaerő-piaci visszaesés révén 

eleinte kisebb mértékben csökkent, mint a termelés, majd a foglalkoztatás csökkent 

erősebben (13. ábra). A foglalkoztatottság változása alapján az országok több csoportba 

sorolhatóak, Szlovákia, Magyarország és Lengyelország relatív alacsony 

foglalkoztatottsággal rendelkezik, amely több okra vezethető vissza. Az örökölt gazdasági 

szerkezet, a rendszerváltás, a kedvezőtlen demográfiai helyzet együttesen eredményezi ezt. 

58-65% közötti foglalkoztatással rendelkeznek a balti államok, Csehország és Szlovénia a 

térségen belül magasabb foglalkoztatottsággal bír.  
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13. ábra: A foglalkoztatási ráta alakulása 1996-2011 között 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Eurostat adatok alapján 

 

Az aktivitási ráta alakulása jól tükrözi a munkaerőpiac állapotát, a vizsgált országok közül 

Magyarországon a legalacsonyabb a ráta (14. ábra). A magyar gazdaság számára a magas 

inaktivitás és a magas munkanélküliség együttesen okoz súlyos problémákat. A lengyel 

gazdaságban szintén alacsony szintű az aktivitás, de ott a munkanélküliségi ráta jóval 

alacsonyabb. Az északi államok (Észtország, Lettország, Litvánia) aktivitási rátája a teljes 

időszak alatt a legmagasabb volt. 
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14. ábra: Az aktivitási ráta alakulása 1996-2011 között 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Eurostat adatok alapján 
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2. tézis:  

a) A 2004. évi bővítés óta az Európai Unióban a munkaerő-piaci verseny fokozódik, 

miközben a kelet-közép-európai országokban a foglalkoztatásban látszólag kiegyenlítődés 

történik, ez a kiegyenlítődés nem jár együtt a gazdasági felzárkózással, hanem együttes 

leszakadást eredményez. 

 

2.3. Az Észak-magyarországi régió pozícionálása a kelet-közép-európai 

régiók körében (regionális diszparitások vizsgálata)  

 

A kelet-közép-európai munkaerő-piaci helyzet reális megítélése érdekében szükségesnek 

tartottam megvizsgálni, hogy ezekre az országokra tapasztalt  együttes leszakadás mögött 

egységes országon belüli (régiók közötti) munkaerő-piaci mozgások állnak-e. 

 

2.3.1. Okun-törvény igazolása 

 

Okun-törvénye kifejezi az árupiac és a munkapiac közötti alapvető kapcsolatot, leírja a reál 

GDP rövid távú mozgásai és a munkanélküliség változásai közötti összefüggést. Állítása 

szerint a gazdaság növekedésének lassulása növekvő munkanélküliséget von maga után. 

Ezt a negatív kapcsolatot mutatja a gazdasági növekedés és a munkanélküliség között 

Okun-törvénye, melyet Arthur Okun 1960-ban dolgozott ki.
198

 A törvény egyszerű, mivel 

két makroökonómiai változót tartalmaz, továbbá gyakorlati úton is alátámasztott – inkább 

statisztikai kapcsolat, mint gazdasági sajátosság. Az egyszerű egyenleteket azóta is 

gyakran alkalmazzák a kutatók, ráadásul azóta a közgazdászok olyan elemeket is 

figyelembe vettek, amelyeket Okun kihagyott. Eredeti becsléseit később összehasonlították 

olyan becslésekkel, amelyek hosszabb időszakból származó adatokból eredtek.
199

 

 

Kutatási kérdésként az alábbi jelenségre kerestem a választ: A 2004-ben az Európai 

Unióhoz csatlakozott kelet-közép-európai országok (Csehország, Észtország, 

Lengyelország, Litvánia, Lettország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) között milyen 

összefüggés figyelhető meg az Okun-törvénye alapján a munkanélküliségi ráta és az egy 

főre jutó GDP-nél regionális szinten 1996-2010 között? 

 

2.3.1.1. Az Okun-törvény módszertana és a koefficiens értéke körüli vita 

 

Okun a megfigyelései alapján azt állapította meg, hogy a munkanélküliségi ráta 1%-os 

változása a természetes munkanélküliségi rátához (NAIRU) képest a kibocsátási rést 2%-

kal változtatja meg. A kibocsátási rés a potenciális és a tényleges kibocsátás eltérést fejezi 

ki a makrogazdaság potenciális jövedelméhez viszonyítva.
200

   

 

Az Okun-törvény szerint a GDP minden 2%-os visszaesése a potenciális GDP-hez képest 

a munkanélküliségi ráta 1%-os növekedésével jár. Okun-törvénye kifejezi az árupiac és a 

munkapiac közötti alapvető kapcsolatot, leírja a reál GDP rövid távú mozgásai és a 

munkanélküliség változásai közötti összefüggést.
201

 

                                                           
198

 Okun A.M. (1962a) 57-80. old. 
199

 Knotek S.E. (2007) 75. old. 
200

 Sögner L.– Stiassny. A. (2000) 3. old. 
201

 Okun A.M. (1962b) 100-101. old. 
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Általános képlet: 

  

)( uu
y

yy

 

(3) 

ahol  

y = tényleges GDP 

y
*
= potenciális GDP 

β = Okun-koefficiens (értéke általában 2-3% között mozog, a legtöbb szakértő a 2%-ot 

fogadja el) 

u = munkanélküliségi ráta 

u
*
= munkanélküliség természetes rátája (NAIRU ráta)

202
 

 

Gyakran a kibocsátási rést használják a számításokhoz. 

 
y

yy
x

  vagy  100))ln()(ln( yyx  
(4) 

ahol  

x = kibocsátási rés 

y = tényleges GDP 

y
*
= potenciális GDP 

 

A fentieket figyelembe véve a leggyakrabban használt képlet az Okun összefüggésre az 

alábbi: 

  )( uux  (5) 

Az Okun-törvény abból a megfigyelésből következik, hogy ahhoz hogy a gazdaságon belül 

több terméket és szolgáltatást állítsanak elő, több munka szükséges. A több munka 

megjelenhet egyrészt az alkalmazottak magasabb óraszámban való alkalmazása, másrészt 

több munkás alkalmazása terén.  

A törvény a kibocsátás növekedése a munkanélküliségben bekövetkezett változások 

közötti korrelációt ragadja meg, azaz, hogy hogyan változik a kibocsátás növekedése 

egyidejűleg a munkanélküliségi rátában bekövetkező változásokkal. Azt várnánk, hogy az 

Okun koefficiens együtthatója negatív lesz és így a  kibocsátás gyors növekedése csökkenő 

munkanélküliségi rátával kapcsolódik össze és a lassú kibocsátási növekedés emelkedő 

munkanélküliségi rátával jár. A koefficiens megadja hogy milyen gyorsan kellene 

növekedni a gazdaságnak ahhoz, hogy egy adott munkanélküliségi szintet tartson fent.  

 

5. táblázat: A munkanélküliség és az Okun-koefficiens kapcsolata 

 A munkanélküliség szintje 

Magas Alacsony 

Merev Okun koefficiens alacsony 

és instabil (EU) 

Okun koefficiens magas és 

instabil (Japán) 

Rugalmas Átmeneti gazdaságú 

országok 

Okun koefficiens alacsony 

és stabil (USA) 

Forrás: Izyumov-Vahaly (2002) 319. old. 

 

Az Okun-koefficiens értéke körüli vita a szakirodalomban lezáratlan.
203

 Amikor Okun az 

első számításait végezte az Amerikai Egyesült Államokra, a koefficiens értékét 2 -3% 

                                                           
202

 Freeman D.G. (2000) 559. old. 
203

 Fazekas K. – Ozsvald É. (2000) 160-165. old.  
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körülinek fogadta el, amely az 1960-as években érvényes is volt, de nem lehet általánosan 

elfogadottnak tekinteni. Japánban 1960-1985 közötti időszakra végzett számítások 

eredményeképpen a koefficiens értéke 36,9% volt, az akkori NSZK-ban pedig 3,6%.
204

  A 

természetes munkanélküliségi ráta és a potenciális kibocsátás idősorainak elemzésére a 

kutatók többféle ökonometriai eljárást alkalmaztak. A legismertebb trendszűrési eljárás a 

gördülő (ún. rolling) regresszió analízis
205

, Hodrick-Prescott-féle felül áteresztő szűrő
206

, a 

Beveridge-Nelson szűrő
207

, a Kálmán-filter
208

 és a Bayes-i módszer
209

. Ugyanarra az 

adatsorra a többféle módszerrel végzett számítások teljesen más nagyságrendű koefficiens 

értékeket adnak.
210

  

A koefficiens értékével Izyumov-Vahaly (2002) foglalkozott, akik az EBRD 2000. évi 

jelentésének eredményeit vették át. Az átmeneti gazdaságú európai országnál 1991-1999 

között megbecsülték a koefficiens értékét (6. táblázat). 
 

6. táblázat: Az Okun-koefficiens értékei 1991-1999 között 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Csehország -3,4 0,3 0,1 -7,3 -19,7 8,0 -0,6 -1,0 -0,4 

Észtország na na na -2,0 2,0 19,5 -35,3 23,5 -0,5 

Lengyelország -1,2 1,3 1,8 -13,0 -6,4 -3,6 -1,5 2,7 1,6 

Lettország -10,4 -10,6 -3,1 0,1 -0,6 2,5 -1,9 -4,9 2,8 

Litvánia na -21,3 -5,2 16,3 0,2 -4,3 -3,2 -6,4 -5,3 

Magyarország -1,9 -2,8 -0,2 -2,4 -3,0 -4,3 -3,8 -5,4 -5,6 

Szlovákia -1,8 -7,2 -0,9 24,5 -4,5 -20,7 -20,7 1,3 0,5 

Szlovénia na -5,5 3,5 na -2,4 -35,0 -23,0 7,6 -25,0 

Forrás: EBRD Transition Report (2000) 101. old. Idézi: Izyumov-Vahaly (2002) 322. old. 

 

A fenti adatok alapján amellett foglaltam állást, hogy a számításaim során nem a 

koefficiens értékére helyezem a hangsúlyt, – mert mint azt láthattuk, többféle módon 

kiszámítva többféle értéket kapunk és ezek az értékek évenként eltérőek – hanem az 

összefüggés fennállására. 

 

2.3.1.2. Okun-törvénye és a kibocsátási rés kapcsolata 

 

Amíg Okun első kapcsolata makroökonómiai statisztikákon alapult, addig második 

kapcsolata összekapcsolta a munkanélküliség szintjét a potenciális kibocsátás és a valós 

kibocsátás közötti réssel. A lehetséges kibocsátásban Okun azt akarta megállapítani 

hogyan teljesítene a gazdaság teljes foglalkoztatottság mellett. Teljes foglalkoztatottságnál 

a munkanélküliség egy olyan szintjével számolt, amely elég alacsony volt ahhoz, hogy a 

gazdaság annyit termeljen, amennyit csak tud, anélkül, hogy túl magas inflációs nyomást 

generálna. Magas munkanélküliségi ráta általában haszontalan munkanélküli forrásokkal 

jár. Ilyen körülmények között azt várnánk, hogy az aktuális kibocsátási ráta lehetőségei, 

potenciálja alatt marad. A probléma mind a potenciális kibocsátással és a teljes 
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foglalkoztatottsággal az, hogy egyik sem közvetlenül megfigyelhető statisztikailag. Így 

eltérően magyarázhatják őket a kutatók. Okun azt feltételezte, hogy a teljes 

foglalkoztatottságot akkor érik el, amikor a munkanélküliség 4%-os. Ezen a feltételezésen 

és a rés egyenleten alapozva Okun képes volt lehetséges kibocsátások sorát létrehozni. Azt 

a becslést megváltoztatva, hogy a munkanélküliség mely szintje jelent teljes 

foglalkoztatottságot más-más potenciális kibocsátási szinteket eredményezne. Emellett az 

érték mellett megállapította, hogy ezeknek az egyenleteknek a leegyszerűsítése problémás 

lehet. Ez arra ösztönözte a közgazdászokat, hogy számos változtatást végezzenek az 

eredeti Okun összefüggésen. Ezeket is Okun törvényének hívják a jelentős különbségek 

ellenére. 

Néhány meghatározó változót figyelmen kívül hagytak az eredeti egyenlet jobb oldalán. 

Részben emiatt sok közgazdász most inkább Okun törvényének dinamikus változatát 

használja. Egy elterjedt formája Okun dinamikus változatának a jelenlegi valós kibocsátás 

növekedést, a múltbeli valós kibocsátás növekedést és a múltbeli munkanélküliségi rátában 

bekövetkezett változásokat is változóként kezeli az egyenlet jobb oldalán. Ezek a 

változások magyarázatot adnának a munkanélküliségi ráta jelenlegi változására. A 

dinamikus kapcsolat nem olyan korlátozó a kibocsátási növekedés és a 

munkanélküliségben bekövetkezett változások közötti időzítésben. A hátrány az, hogy 

ennek a kapcsolatnak nincs olyan egyszerű magyarázata, mint az eredeti egyenletnek.  

Okun feljegyzett egy másik hibát is az egyenletében, a munkanélküliségi ráta egy mutató, 

amiből következtetni lehet a fel nem használt erőforrásokra, ebből kifolyólag pedig a 

kibocsátásra. A fel nem használt erőforrások számos forrásból származhatnak. A 

növekedési elméletek szerint egy ország termeléséhez és szolgáltatásaihoz munkára, tőkére 

és adott fokú technológiára van szükség. A munkanélküliségi ráta pedig csak egy tényező a 

teljes munkafelhasználás meghatározásában. A többi tényezőbe beletartozik a népesség, a 

népesség azon hányada, amely a munkaerőpiacon jelen van, és a dolgozók által ledolgozott 

óraszám. Mindezekkel a tényezőkkel, a tőke és a technológia összetevőivel számolva a 

közgazdászok sokkal teljesebb képet alkothattak arról, hogy mi befolyásolja a kibocsátást.  

 

2.3.1.3. Számítások eredményei 

 

Az előző rész bemutatta, hogy Okun-törvénye nem örökérvényű összefüggés. Áttekintem 

röviden Okun-törvényének megállapításait előrejelzési eszközként vizsgálva és 

összehasonlítva Okun-törvényének többféle változatait egy általános előrejelzési modellel. 

Az eredmény szerint a változékonyság fontos a kibocsátásban, hogy minél pontosabban 

előre jelezzük a munkanélküliséget. Okun dinamikus modellje adja a legpontosabb 

előrejelzést. 

Az előrejelzések egyik népszerű és relatíve eredményes módszere egy makrogazdasági 

változó mai értékét használja, ami a jövőbeli értékeket is tartalmazza. Ez egy 

autoregresszív modell, amely feltételezi, hogy a munkanélküliségi ráta időbeni változása 

függ a vizsgált időszakot közvetlenül megelőző két negyedévben történt változásától. A 

jelenlegi időpont alapján becsülik meg ezen modell paramétereit. Ezután a fent említett 

eljárásokat kidolgozzák, előrejelzést készítenek a következő négy negyedévre. Végül az 

előrejelzés hibáit megállapítják, amelyek abból adódnak, hogy a munkanélküliség becsült 

és tényleges szintjei között eltérés van. Abszolút értékeket használnak, hogy az összes 

hibát egyformán kezelje. 

Ezt az alapul szolgáló modellt hasonlítják össze Okun-törvényének három alternatív 

formájának előrejelzéseivel. Az előrejelzések első csoportja Okun hagyományos 

összefüggésén alapulnak, második csoportja Okun-törvényének eltérés modelljét használja, 

valamint az előrejelzések harmadik csoportja Okun-törvényének dinamikus modelljét 
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alkalmazza, amelynek nagy szerepe van abban, hogy a koefficiensek ebben az 

összefüggésben idő függvényében eltérőek. Ez a kapcsolat nem akadályozza a gazdasági 

növekedés és a munkanélküliségi ráta változásainak összehangolását. 

  

  

 
 

  

15. ábra: Okun-törvény alakulása a kelet-közép-európai országokban 

Forrás: Lipták (2012a) 39. old. 
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Számításokat végeztem kétváltozós regresszióanalízis segítségével Okun-törvényének 

alapösszefüggésére a kelet-közép-európai országok, majd NUTS II. szintű régiók esetében. 

Minden ország esetében a két változó között a kapcsolat szignifikáns az F-próba alapján, 

ugyanis a szingnifikancia szint kisebb, mint 0,05. A kapott egyenleteket a 15. ábra mutatja. 

(A 5. és 6. mellékletek tartalmazzák a számításokat és az eredménytáblákat.) 

Az országok szintjén majdnem minden esetben érvényesül Okun-törvénye (7. táblázat), 

kivéve Lengyelországot, az ottani folyamatok nem felelnek meg az Okun összefüggésnek, 

ugyanis a koefficiens értéke nem szabályszerű. A legyelországi munkaerő-piaci 

folyamatok a legtöbb esetben mindig eltérnek a többi ország átlagos értékétől, ennek 

magyarázata lehet a munkanélküliségi ráta nagy kilengése. 

7. táblázat: Okun-törvény igazolása országok esetében (1996-2010) 

 Okun-törvény kibocsátási rés (ha a 

munkanélküliségi 

ráta zéró) 

természetes 

munkanélküliségi 

ráta (ha a kibocsátási 
rés zéró) 

természetes 

munkanélküliségi 

ráta (ha a 
kibocsátási rés -

2%) 

Csehország x= - 1.853u+13.328 13.328 7.193 8.272 

Észtország x= - 1.958u+19.207 19.207 9.809 10.083 

Lettország x= - 1.740u+20.057 20.057 11.527 12.676 

Litvánia x= - 1.451u+16.646 16.646 11.472 12.850 
Magyarország x= - 2.061u+15.570 15.570 7.555 8.525 

Lengyelország x= - 0.582u+8.107 8.107 13.930 17.367 
Szlovénia x= - 2.969u+18.820 18.820 6.339 7.012 

Szlovákia x= - 1.218u+18.603 18.603 15.273 16.915 

Forrás: Lipták (2012a) 38. old. 

 

Ezt követően számításokat végeztem regionális szinten is. A régiók szintjén már nem 

minden esetben érvényesül Okun-törvénye – tehát ez az összefüggés nem alkalmazható 

teljes megbízhatósággal a regionális folyamatok vizsgálatára, ugyanakkor érdekes 

eredményekhez vezet. (A melléklet tartalmazza a számítások eredményeit, a változók 

közötti szignifikancia szintet teszteltem a regresszióanalízis során.)  

A kibocsátási rés és a munkanélküliségi ráta közötti kapcsolatok alapján 5 csoportba 

soroltam a vizsgált régiókat az alábbi módon (a 8. táblázat eredményei alapján): 

 nincs Okun-szerű összefüggés: Strední Cechy (CZ02), Jihozápad (CZ03), 

Severozápad (CZ04), Severovýchod (CZ05), Latvija (LV00), Nyugat-Dunántúl 

(HU22), Dél-Alföld (HU33) 

 a kapcsolat nem szignifikáns: Jihovýchod (CZ06), Strední Morava (CZ07), 

Moravskoslezsko (CZ08), Eesti (EE00), Lietuva (LT00), Közép-Dunántúl (HU21), 

Dél-Dunántúl (HU23), Slaskie (PL22), Lubelskie (PL31), Podkarpackie (PL32), 

Podlaskie (PL34), Wielkopolskie (PL41), Lubuskie (PL43), Kujawsko-Pomorskie 

(PL61), Warminsko-Mazurskie (PL62), Bratislavský kraj (SK01), Západné 

Slovensko (SK02), Východné Slovensko (SK04) 

 szignifikáns a kapcsolat: Közép-Magyarország (HU10), Észak-Magyarország 

(HU31), Észak-Alföld (HU32), Lódzkie (PL11), Mazowieckie (PL12), 

Malopolskie (PL21), Swietokrzyskie (PL33), Zachodniopomorskie (PL42), 

Dolnoslaskie (PL51), Opolskie (PL52), Pomorskie (PL63), Vzhodna Slovenija 

(SI01), Zahodna Slovenija (SI02) 

 Okun-szerű a kapcsolat, de nem szignifikáns: Praha (CZ01), Stredné Slovensko 

(SK03) 

 érvényes az Okun-törvénye: Közép-Magyarország (HU10), Észak-Magyarország 

(HU31), Észak-Alföld (HU32), Vzhodna Slovenija (SI01), Zahodna Slovenija 

(SI02) 
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8. táblázat: Okun-törvény igazolása régiók esetében (1996-2010)
211

 

Kód NUTS II. régiók Okun-törvénye Kibocsátási rés 

(ha a 

természetes 

munkanélküli-

ségi ráta zéró) 

Természetes 

munkanélküli-

ségi ráta (ha a 

kibocsátási rés 

zéró) 

Természetes 

munkanélküli-

ségi ráta (ha a 

kibocsátási rés 

-2%) 

CZ01 Praha x= -1,519u+3,938 3,938 2,592 3,909 

CZ02 Strední Cechy x= 0,405u-0,457 -0,457 1,128 -3,810 

CZ03 Jihozápad x= 0,904u-0,498 -0,498 0,551 -1,662 

CZ04 Severozápad x= -0,259u-3,375 -3,375 -13,031 -5,309 

CZ05 Severovýchod x= -0,360u-1,126 -1,126 -3,128 2,428 

CZ06 Jihovýchod x= -0,827u+4,132 4,132 4,985 7,404 

CZ07 Strední Morava x= -0,685u+2,213 2,213 3,231 6,150 

CZ08 Moravskoslezsko x= -0,741u+7,739 7,739 10,444 13,143 

EE00 Eesti x= -0,222u+0,788 0,788 3,550 12,559 

LV00 Latvija x= 0,116u-1,042 -1,042 8,983 -8,259 

LT00 Lietuva x= -0,167u+0,532 0,532 3,186 15,162 

HU10 Közép-Magyarország x= -3,364u+16,700 16,700 4,964 5,559 

HU21 Közép-Dunántúl x= -1,454u+11,930 11,930 8,205 9,580 

HU22 Nyugat-Dunántúl x= -0,407u-0,583 -0,583 -1,432 3,482 

HU23 Dél-Dunántúl x= -0,736u+4,382 4,382 5,954 8,671 

HU31 Észak-Magyarország x= -1,840u+28,720 28,720 15,609 16,696 

HU32 Észak-Alföld x= -1,555u+9,468 9,468 6,089 7,375 

HU33 Dél-Alföld x= 0,257u-7,357 -7,357 28,626 20,844 

PL11 Lódzkie x= -0,516u+4,962 4,962 9,093 12,969 

PL12 Mazowieckie x= -0,803u+10,580 10,580 13,176 15,666 

PL21 Malopolskie x= -0,873u+9,619 9,619 11,018 13,309 

PL22 Slaskie x= -0,323u+6,660 6,660 20,619 26,811 

PL31 Lubelskie x= -0,724u+15,250 15,250 21,064 23,826 

PL32 Podkarpackie x= -0,545u+12,390 12,390 22,734 26,404 

PL33 Swietokrzyskie x= -0,900u+17,360 17,360 19,289 21,511 

PL34 Podlaskie x= -0,357u+2,946 2,946 8,252 13,854 

PL41 Wielkopolskie x= -0,486u+8,745 8,754 17,994 22,109 

PL42 Zachodniopomorskie x= -0,448u+7,507 7,507 16,757 21,221 

PL43 Lubuskie x= -0,331u+6,991 6,991 21,121 27,163 

PL51 Dolnoslaskie x= -0,674u+13,500 13,500 20,030 22,997 

PL52 Opolskie x= -0,870u+3,481 3,481 4,001 6,300 

PL61 Kujawsko-Pomorskie x= -0,334u+10,770 10,770 32,246 38,234 

PL62 Warminsko-Mazurskie x= -0,176u+6,140 6,140 34,886 46,250 

PL63 Pomorskie x= -0,512u+4,239 4,239 8,279 12,186 

SI01 Vzhodna Slovenija x= -1,709u+7,942 7,942 4,647 5,817 

SI02 Zahodna Slovenija x= -1,910u+7,290 7,290 3,817 4,864 

SK01 Bratislavský kraj x= -0,383u+8,253 8,253 21,548 26,770 

SK02 Západné Slovensko x= -0,338u+6,908 6,908 20,438 26,355 

SK03 Stredné Slovensko x= -1,099u+14,830 14,830 13,494 11,674 

SK04 Východné Slovensko x= -0,531u+10,110 10,110 19,040 22,806 

Forrás: Saját számítás (2011) 

 

                                                           
211

 Jelmagyarázat: a rózsaszínnel jelölt mezők esetében a regressziós egyenlet teljesen hibás. A félkövér dőlt 

betűtípussal jelölt mezőknél a kapcsolat szingnifikáns, tehát teljes megbízhatósággal felírható a regressziós 

egyenlet. A kékkel jelölt mezők esetében pedig érvényes az Okun-törvénye. 
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Ezt követően a számítások eredményeit és a képzett csoportokat térképen is ábrázoltam, 

hogy szemléletesebb legyen (16. ábra). Magyarország három régiójában és Szlovénia teljes 

területén érvényes az Okun összefüggés, amely egy nyugat-keleti lejtőre emlékeztető vonal 

mentén alakult ki. 

 

 
16. ábra: Okun-törvény alakulása a kelet-közép-európai régiókban 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) 

 

Okun-törvénye szerint a gazdasági növekedés lassulásának mértéke jellemzően 

megegyezik a munkanélküliség emelkedésének mértékével. Az első magyarázat, hogy 

Okun-törvénye nem egy erős összefüggés, mert van néhány kivétel. Ilyen eset, amikor 

hosszú vagy rövid időszakot vizsgálunk. Attól, hogy Okun-törvényét törvénynek nevezzük, 

nem azonos a törvény szó jelentésével, csupán egy gazdasági életből vett szabály. Vagyis 

Okun-törvénye nem egy állandó összefüggés az idő vonatkozásában. Az időbeni változás 

egy része a gazdasági ciklus állapotával van kapcsolatban. (Azaz a gazdasági növekedés és 

a munkanélküliség közötti összefüggés eltér recesszió és növekedés idején, valamint a 

jelen kiterjedések hosszabbak, mint az átlag.) Továbbá az időpontok azt sugallják, hogy a 

munkanélküliség és a kibocsátás közötti egyidejű összefüggés gyengülése egyenlő a 

múltbeli kibocsátás növekedés és a jelenlegi munkanélküliség közötti szorosabb 

összefüggéssel.  

 

2. tézis: 

b) Az országok szintjén igaz az Okun összefüggés, de a régiók szintjén nem minden 

esetben érvényesül Okun-törvénye – tehát ez az összefüggés ebben a térségben nem 

alkalmazható teljes megbízhatósággal a regionális folyamatok vizsgálatára. Kimutathatók 

ugyanakkor a „rendellenességek” regionális szinten. A régiók három csoportba 

sorolhatóak: 

– Érvényes az Okun-törvénye. 

– Van kapcsolat a munkanélküliségi ráta és a kibocsátási rés között, de nem Okun- 

szerű (a kibocsátási rés 2%-os csökkenésével sokszorosan kb. 6-10%-kal nő a  

munkanélküliségi ráta). 

– Nincs kapcsolat a két mutató között.  
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2.3.2. Regionális szintű HDI számítás módszertana és eredményei  

 

Feltételezésem szerint egy-egy régió humán potenciálja nagymértékben meghatározza a 

térség munkanélküliségi helyzetét. A kelet-közép-európai régiók esetében kíváncsi voltam 

arra, hogy az emberi fejlődés indexe (HDI) milyen mértékű területi diszparitást jelez. 

 

 
17. ábra: A Human Development Index összetevői 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) 

 

A HDI mutató három fő összetevőből áll (17. ábra), ez adja a mutató komplexitását és 

megbízhatóságát.  

 A születéskor várható átlagos élettartam a hosszú és egészséges élet mutatója,  

 az oktatásban megszerzett tudás az egyének tudásszintjét mutatja,  

 végül az egy főre jutó GNI a jövedelmet és az életszínvonalat mutatja.  

 

A HDI kiszámítása előtt mindhárom mutatót százalékos formára kell hozni. Ahhoz, hogy 

lehetővé váljék a mutatószámok, időszakok és területi egységek közötti összehasonlítása, 

normalizálást kell végrehajtanunk az egyes mutatók rögzített minimális és maximális 

értékeinek segítségével.
212

  

 

A születéskor várható élettartam és az egy főre jutó GNI indexe egy-egy mutatót tartalmaz, 

míg az oktatás indexe két további mutatószám átlaga. Az országostól kisebb területi 

egységekre vonatkozó HDI számítások során a mutatószámok módosulnak és a megfelelő 

területi egységre vonatkozó indikátorokat alkalmazzuk az alábbi módon:  
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 Kristóf T. (2003) 1091. old. 
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9. táblázat: Alkalmazott indikátorok a területi egységek vonatkozásában 

NUTS0 szintű HDI NUTS2 szintű HDI 

Születéskor várható átlagos élettartam (év) 

 

Születéskor várható átlagos élettartam (év) 

 

Átlagos iskolázottság (év) 

 

Tanulói és hallgatói részvétel a képzés 

minden szintjén a teljes népességhez 

viszonyítva (%)
213

 

 

Elvárható iskolázottság (év)  

 

Egy főre jutó GNI (US$/fő) 

 

Háztartások rendelkezésre álló nettó 

jövedelme (EUR/fő) 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Egri – Káposzta – Nagy (2012) regionális szinten módosított HDI-t számolt, 

számításukban az egy főre jutó GDP-t hagyták el és helyette a jövedelemmel számoltak.
214

 

(A szakirodalomban az országostól eltérő területi egységekre végzett számításoknál 

gyakori az indikátorkészlet kismértékű módosítása.) 

 

Az index kiszámításakor egy általános képletet használunk, mely önálló indexként a HDI 

minden összetevőjére alkalmazható. A képlet a következő:  

 

  
minmax

min

XX

XX
I

i

i
 (6) 

 

ahol  Xi a változó aktuális értéke,  

Xmax a változó rögzített maximális, 

Xmin a változó rögzített minimális értéke.  

 

A számítás során a nemzetközi szakirodalom (UNDP) rögzítette a minimum és maximum 

értékeket az alábbi módon: 

 születéskor várható élettartam: 20,0 és 83,4 év  

 oktatási index: 0% és 50% 

 egy főre jutó GNI (vásárlóerő-paritáson): 100 US$ és 107.721 US$
215

 

A HDI mutatót a következő lépésben számítjuk ki:  

1. elsőként a várható élettartam indexét számítjuk ki (I1),  

2. aztán az átlagos iskolázottságot (a), majd az elvárható iskolázottságot határozzuk 

meg (b). Végül az oktatási indexet (I2) kiszámítják az előző lépésben kapott 

mutatók értékeivel a következő módon:  

 

  
minmax

min

2
XX

Xba
I  (7) 

 

3. Következő lépésben a módosított GNI-t számoljuk ki. A GNI esetében a 

nagyságrendekben meglévő különbségeket megtartó természetes alapú logaritmikus 

transzformációt használjuk (a logaritmikus számítás a jövedelemnövekmény 

                                                           
213

 Az Eurostat adatbázisból az alábbi indikátort használtam fel az oktatás állapotának kifejezésére: Pupils 

and Students in all levels of education (ISCED 0-6) - as % of total population at regional level 
214

 Egri Z. – Káposzta J. – Nagy A. (2012) 9. old. 
215

 Átváltás a 2012. szeptember havi USD-EUR árfolyamon 75 EUR és 80.790 EUR. 
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csökkenő hozadékának az indexben való megjelenítését szolgálja, s egyben az egy 

főre jutó GNI abszolút értékei alapján tapasztalható különbségeket is csökkenti), 

melynek képlete:  

 

  
)ln()ln(

)ln()ln(

minmax

min

3
XX

XX
I

i  (8) 

 

4. Legutolsó lépésként pedig a HDI-t határozzuk meg a következő képlet segítségével:  

    

3
321

IIIHDI
 

(9)
216

 

 

A HDI számítás módszertana több mint két évtized alatt többször, jelentősen megváltozott. 

A legutóbbi módszertani változás volt a legjelentősebb, amikor a korábban alkalmazott 

GDP-t a GNI váltotta fel.  

 

10. táblázat: A kelet-közép-európai országok HDI értékei 

 1980 1990 2000 2005 2010 2011 

Csehország - - 0,816 0,854 0,863 0,865 

Észtország - 0,717 0,776 0,821 0,832 0,835 

Lettország - 0,693 0,732 0,784 0,802 0,805 

Litvánia - - 0,749 0,793 0,805 0,810 

Magyarország 0,700 0,706 0,775 0,803 0,814 0,816 

Lengyelország - - 0,770 0,791 0,811 0,813 

Szlovákia - 0,747 0,779 0,810 0,832 0,834 

Szlovénia - - 0,805 0,848 0,882 0,884 

Forrás: HDR 2011 

 

A kelet-közép-európai országok HDI értékei alapján Szlovénia, Csehország és Észtország 

vezető szerepe jelenik meg.  

 

A kelet-közép-európai országok régióira saját magam végeztem számításokat a fenti 

módszertan lépéseit követve. Számításaim szerint a vizsgált országcsoportban a HDI 

értékek 2004. évről 2009. évre történő változása homogén képet mutat (18. ábra). 

Szembetűnő, hogy a fővárosi régiók mindkét évben megőrizték a legerősebb pozíciójukat,  

sőt Észtország (2004-ben 0,614 2009-ben 0,623 HDI érték) és Litvánia (2004-ben 0,614 

2009-ben 0,629 HDI érték) esetében további javulás figyelhető meg, ami leginkább a 

jövedelmekben bekövetkező növekedésnek köszönhető. Néhány lengyelországi régió 

esetében az emberi fejlődés indexe csökkent (Slaskie régióban 0,616-ről 0,611-re, 

Swietokrzyskie régióban 0,620-ről 0,614-re), amely arányait tekintve a kismértékű 

jövedelemváltozásnak tulajdonítható. Magyarországon a Közép-magyarországi (0,642-ről 

0,622-re), Közép-dunántúli (0,590-ről 0,585-re) és a Nyugat-dunántúli (0,592-ről 0,587-re) 

régiókban a HDI értékek csökkenése figyelhető meg 2009-re, amiben az oktatásban 

résztvettek arányának a kismértékű csökkenése és a jövedelmek kismértékű növekedése 

játszott szerepet. A régiók HDI értékeinek szórása 2004-ben 26,8%, míg 2009-ben 31,8% 

volt. A szórás növekedése a jelentősebb területi átrendeződést mutatja. 
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 Fóti K. (2003) 25. old. 
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18. ábra: Kelet-Közép-Európa HDI értékei regionális szinten (2004. év és 2009. év) 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2012)  

 

2. tézis: 

c) A kelet-közép-európai régiókban a HDI időbeni változása a munkaerőpiacon a humán 

potenciál javulása mellett területi átrendeződést eredményezett. A korábbi homogén állapot 

sokkal kiegyenlítetlenebb lett a régiók között. 

 

2.4. Az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci alakulását magyarázó 

tényezők vizsgálata országos relációban 

 

A rendszerváltás hatása az Észak-magyarországi régiót is jelentősen érintette. A fejlett 

piacgazdaságokban megfigyelhető alkalmazkodási folyamatokkal szemben a 

magyarországi munkanélküliség regionális különbségeit a rendszerváltást követő néhány 

éven belül vizsgálva három alapvető jellemzőt állapított meg Fazekas (1997):  

 „a munkanélküliség regionális különbségei viszonylag nagyok, 

 a regionális különbségek mértéke utóbbi években lényegében változatlan,  

 az egyes régiók pozíciója a helyi munkanélküliségi ráták nagysága szerint képzett 

sorrendben rendkívül stabil.”217 

Kérdés, hogy ezek a megállapítások 15 év múltán is érvényesek-e. A disszertáció alábbi 

alfejezeteiben azt vizsgálom meg, hogy az Észak-magyarországi régió milyen pozíciót 

foglal el országos viszonylatban és mely tényezők alakítják ezt a helyzetet.  

 

Az aktivitási ráta (19. ábra) a rendszerváltást követően 1998-ig jelentősen, az országos 

értéket meghaladó mértékben esett  vissza az Észak-magyarországi régióban. Ezt követően 

javuló, az országos folyamatokat nagyjából követő tendencia rajzolódik ki. A régió 

folyamatait jellemzően Borsod-Abaúj-Zemplén megye határozza meg, a másik két megye, 

különösen Nógrád aktivitási rátája lényegesen hektikusabban mozog. A változások oka az 

aktív státuszból kikerülők számának és arányának „kampányszerű” változása. A gazdasági 

válság következtében a legjelentősebb visszaesés Nógrád megyében volt, míg Heves 

megyében növekedést tapasztalhatunk.  
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 Fazekas K. (1997) 9. old. 



2. A Kelet-Közép-Európa és az Észak-magyarországi régió munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata 

74 

 

44

46

48

50

52

54

56

58

60

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

B-A-Z

Heves

Nógrád 

Észak-Magyarország

Magyarország

 
19. ábra: Aktivitási ráta (%) az Észak-magyarországi régióban (1992-2011) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 

 

A foglalkoztatási ráta (20. ábra) az aktivitási rátával hasonlóan változik, 2006-tól Nógrád 

megyében erős visszaesést figyelhetünk meg. A foglalkoztatási ráta esetében fáziskésést 

nem állapíthatunk meg az országos és az Észak-magyarországi régió adatainál. A 

foglalkoztatási ráta görbéjének mély pontjai egy évvel megelőzik az aktivitási ráta 

minimum pontjait. Azaz a munkanélküli státuszban lévők következtében a munkaerő-piaci 

depresszió egy évvel később tetőzik. 
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20. ábra: Foglalkoztatási ráta (%) az Észak-magyarországi régióban (1992-2011) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 

 

A munkanélküliségi ráta (21. ábra) nagyobb mozgástérben változik, mint a foglalkoztatási 

vagy aktivitási ráta. Az 1993. évi csúcsot követően a ráta úgy országosan, mint 

regionálisan 2001-ben éri el a minimum értékét. Ez a változás jelentősebb mértékű, mint a 

másik két mutató. A legalacsonyabb érték mind megyei, mind regionális szinten 2001-ben 

volt, azt követően lassú növekedés jelent meg, amely 2010. évre elérte közvetlenül a 
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rendszerváltás utáni magas munkanélküliségi értékeket. A munkanélküliség javulása 

területi közeledéssel járt együtt 2001-ig, azt követően újból nő a távolság az országos és az 

Észak-magyarországi értékek között. A munkanélküliségi ráták magas szintje a régió 

vállalkozási és ipari kapacitásának az átlagostól alacsonyabb szintű jelenlétére vezethető 

vissza. A munkanélküliségi problémák oka nem valamilyen rövidtávú hatás eredménye, 

hanem a hosszú távon ható régiók közötti sajátos jellemvonások.  
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21. ábra: Munkanélküliségi ráta (%) az Észak-magyarországi régióban (1992-2011) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 

 

Mindhárom munkaerő-piaci indikátor azt mutatja, hogy a Fazekas (1997) által az 1990-es 

évek első felére tett megállapításai differenciáltan érvényesek. A munkanélküliségi ráta 

nem maradt tartósan magas szinten, ugyanakkor a területi különbségek is csökkentek az 

időszak feléig, majd ismét növekedtek. Az viszont tény, hogy az ország régiói közül 

mindvégig az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régiók szerepeltek az utolsó 

helyeken (7. melléklet). A munkanélküliségi rátát tekintve azonban egyértelműen az 

Észak-magyarországi régió értékei emelkednek ki, azért a régió munkaerő-piaci 

helyzetének megértéséhez célszerű a munkanélküliség tényezőinek mélyebb feltárása.  

 

2.4.1. Munkaerő-piaci folyamatok vizsgálata főkomponens elemzéssel 

 

3. hipotézis:  

a) Az Európai Uniós csatlakozás óta megfigyelhető az Észak-magyarországi régió 

leszakadása az ország többi régiójához képest munkaerő-piaci és gazdasági indikátorok 

alapján. 

b) Feltevésem szerint a nyilvántartott álláskeresők számának az Észak-magyarországi 

régión belüli átrendeződése kevésbé volt jelentős a gazdasági válság óta, mint az országon 

belüli átrendeződés.  

 

Hipotéziseim teszteléséhez főkomponens-elemzést (faktoranalízis) végeztem el 

Magyarország kistérségeire. A mutatószámok kiválasztásánál törekedtem arra, hogy minél 

szélesebb körből kerüljenek kiválasztásra a mutatók, valamint Fazekas (1997) 
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számításaiban felhasznált indikátorokat is törekedtem alkalmazni. Fazekas is a 

magyarországi kistérségek munkaerő-piaci szempontú területi széttöredezettségére keresett 

választ a rendszerváltást követő időszakra, számításaiban 14 mutatót alkalmazott 1995. évi 

adatokkal. Vegyesen használt fel gazdasági, társadalmi, infrastrukturális mutatókat. Három 

faktorcsoportot kapott, amelyek az urbanizáltság, távolság és iparosodottság elnevezést 

kapták.
218

 Dabasi Halász (2011) tovább bővítette az alkalmazott mutatószámok körét a 

rendszerváltás utáni munkaerő-piaci helyzet feltárásához.
219

 

 

A mutatók kiválasztásánál szempont volt, hogy az elérhető legfrissebb adatsorral 

dolgozzak és a területi elemzésekben általában alkalmazott indikátorokat vegyem 

figyelembe,
220

 de a fő hangsúlyt a munkaerő-piac alakulására helyeztem, így a 

mutatószám-készlet összeállításánál a többi csoportban megjelenő indikátorok számát 

minimalizálni próbáltam: 

 gazdasági indikátorok, 

 infrastruktuális indikátorok, 

 munkaerő-piaci indikátorok, 

 társadalmi jelzőszámok. 

Az alkalmazott mutatóknál a legtöbb esetben a lakosságszámmal korrigáltam, így 

könnyebben kezelhetővé váltak az adatok és a kiugró, torz értékek is korrigálva lettek 

ezáltal, valamint a kedvezőtlen tartalmú indikátoroknál a magas értékek torzító hatásának 

enyhítésére az adatsor reciprokát vettem.  

A gazdasági indikátoroknál azokat a mutatókat vettem figyelembe, amelyek a 

munkaerőpiacra is hatással lehetnek, információ tartalommal bírnak ilyen vonatkozásban. 

A működő non-profit szervezetek és a regisztrált gazdasági szervezetek száma mellett 

döntöttem, ugyanis nem tartottam indokoltnak a gazdasági szervezeteket tevékenységi 

területük, vagy akár alkalmazotti létszám kategóriák mentén vizsgálni. A jövedelmi 

adatokat a legjobban kistérségi szinten – GDP adatok hiányában – az egy lakosra jutó 

SZJA alap képezte és a személyi jövedelemadót fizetők száma. 

Az infrastruktuális indikátorcsoport kialakításánál törekedtem arra, hogy a legtöbb 

információ tartalommal bíró mutatókat használjam fel, így esett a választásom a 

fogyasztást és a közüzemi lehetőségeket jól mérő köz-csatorna hálózatba bekapcsolt 

lakások arányára, a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások arányára, a közüzemi 

ivóvíz-hálózatba bekapcsolt lakások arányára. A hagyományos értelembe vett 

infrastrukturális mutatók közé soroltam a személygépkocsik számát és a bölcsödei 

férőhelyek számát. 

A munkaerő-piaci indikátorok kiválasztásnál törekedtem a legszélesebb körű mutatószám-

készlet kialakítására, ugyanis a számításoknál a magyarországi kistérségeket munkaerő-

piaci szempontból elemzem. A munkanélküliségi ráta mellett a diplomás munkanélküliek 

és a fiatal, pályakezdők munkanélküliségi adatait is felhasználtam. Az alternatív 

foglalkoztatásra a közcélú foglalkoztatásban résztvevők számát, az ellátásukra fordított 

éves összeget és a rendelkezésre állási támogatásban részesülők számát is felhasználtam. A 

munkaerő-piaci indikátorok alkalmasak az egyes kistérségek humán fejlettségének a 

kimutatására, amelyből a gazdaság fejlettségére is következtetni lehet. 

A társadalmi jelzőszámok esetében a legfontosabb demográfiai folyamatok alakulását 

jellemző mutatókat is bevonhatjuk a vizsgálati körbe, mint a társadalom korösszetétele, 

nemi arányok alakulása, családi állapot vagy az iskolai végzettség. A demográfiai  

                                                           
218

 Fazekas K. (1997) 16-19. old. 
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 Dabasi Halázs Zs. (2011a) 59. old. 
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 Lukovics M. (2007) 129-133. old. és Kollár K. (2012) 71-74. old. és Tóth K. – Virág T. (2010) 210. old. 
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folyamatok leírására az élveszületések számát, az öregségi indexet alkalmaztam. A 

társadalmi jelzőszámok közé soroltam a migrációs folyamatokat leíró vándorlási 

egyenleget (a többi migrációs jellemző mutatók alkalmazásától eltekintettem). A 

társadalom bűnözési hajlamát is fontosnak tartottam bevonni, ugyanis gyakran olvasható 

kriminológiai szakkönyvekben az a felvetés, hogy a munkanélküliek nagyobb arányban 

követnek el személy és vagyon elleni kisértékű bűncselekményeket, így az ismertté vált 

közvádas bűncselekmények számát tartottam a legalkalmasabb mutatónak (ez a komplex 

mutató tartalmazza ugyanis a személy elleni, vagyon elleni, közrend elleni és a gazdasági 

bűncselekményeket is).  

 

A vizsgálatokat következetesen a 2004. és 2008. évre végeztem el, mert a fenti munkaerő-

piaci indikátorok esetében is ez a két év tekinthető választó vonalnak (akárcsak a kelet-

közép-európai országok esetében), az uniós csatlakozás és a gazdasági válság két jelentős 

esemény volt. Mivel a két vizsgálati év (2004 és 2008) között jelentős különbség nem 

rajzolódott ki, így a 2008. évi elemzés részletesebb bemutatása mellett döntöttem (11. 

táblázat). (A 2004. évi elemzést a 8. melléklet tartalmazza.) 

 

11. táblázat: Főkomponens-elemzés kiinduló indikátorainak összefoglaló adatai  

Mutatók megnevezése (2008. év) Átlag Átlagos eltérés 

Gazdasági indikátorok 

Személyi jövedelemadót fizetők száma (fő/1000 lakos) 438,298 44,414 

Egy lakosra jutó SZJA alap (ezer Ft/fő) 684,849 170,518 

Működő non-profit szervezetek gyakorisága (db/100 lakos) 0,700 0,193 

Regisztrált gazdasági szervezetek gyakorisága (db/100 lakos) 14,672 4,116 

Infrastrukturális ellátottság 

Bölcsődei férőhelyek száma (db/1000 lakos) 1,550 1,184 

Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 57,776 22,196 

Újonnan épített lakások arány az év folyamán (%) 0,650 0,645 

Személygépkocsik száma (db/100 lakos) 27,827 5,236 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 42,722 18,606 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 92,959 6,576 

Munkaerő-piaci indikátorok 

Diplomás munkanélküliek aránya (%) 2,433 3,135 

Foglalkoztatási ráta (%) 56,088 9,373 

Munkanélküliségi ráta (%) 0,133 0,087 

Pályakezdő munkanélküliek aránya (%) 0,141 0,061 

Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma (fő/1000 lakos) 0,500 1,072 

A közcélú ellátás átlagos évi összege támogatottanként (ezer 

Ft/fő/év) 

0,003 0,001 

Rendelkezésre állási támogatási segélyben részesítettek száma 

(fő/1000 lakos) 

0,131 0,237 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma (fő/1000 lakos) 0,101 0,144 

Társadalmi jelzőszámok 

Ismertté vált közvádas bűncselekmények száma (db/1000 lakos)  0,032 0,011 

Élveszületések száma (fő/1000 lakos) 9,582 1,462 

Öregségi index (%) 0,009 0,002 

Elvándorlások száma (fő/1000 lakos) 0,023 0,004 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 
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A számítások előtt ellenőriztem, hogy az indikátorok megfelelőek-e, a változók normális 

eloszlást követtek, metrikus és nem dummy változókkal dolgoztam, a változók között a 

multikollinearitás érvényesült, a minta homogén volt és a mintanagyság 100 feletti, így a 

szükséges feltételek teljesülése után elfogadhatónak tekintettem a főkomponens elemzés 

elvégzését. A vizsgálati tényezőknek páronként korrelálatlanoknak kell lenniük, ezt 

Kaiser-Meyer-Olkin-féle mutatóval végeztem. Minél közelebb van az értéke 1-hez, annál 

jobban alkalmazható a változóra az analízis. Ugyanezt mutatja a Bartlett-féle próba, mely 

egyszerű hipotézis vizsgálatot alkalmaz. Kaiser-Meyer-Olkin mutató értéke 0,832 volt (12. 

táblázat), amely kifejezetten jónak és megbízhatónak mondható, így a változó szettre 

elfogadható a főkomponens-elemzés.
221

 

 

12. táblázat: Kaiser-Meyer-Olkin mutató és Bartlett teszt eredménye 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató értéke ,832 

Bartlett-féle szfericitás teszt 2
 értéke 2988,651 

df 231 

Szignifikancia szint ,000 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 

 

A Scree plot ábra (22. ábra) segítette eldönteni, hogy hány faktorcsoportot képezzek az 

eljárás során, a töréspont a negyedik változó szám után figyelhető meg, így 

megpróbálkoztam 4 faktor kialakításával.  

 
22. ábra: Scree plot ábra 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) 

 

A faktor mátrix (Component matrix) nem illeszkedik jól, mert a változók nem illeszkednek 

a faktorokra, ezért rotálni kell az adatokat. Ennek eredményeképpen kaptam a rotált faktor 

mátrixot (Rotated Component Matrix). A rotációt Varimax (variancia-maximalizálás) 

eljárással Kaiser – féle normalizációval végeztem. A magyarázott variancia értékének 

legalább 60%-nak kell lennie, ebben az esetben 64,1%. Egy változót akkor tekintünk egy 

faktor tagjának, ha a faktor súlya legalább 0,5. 
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13. táblázat: Rotált faktor mátrix eredményei 

  Főkomponensek (2008. év) 

  1 2 3 4 

Munkanélküliségi ráta (%) 0,896 0,234 0,014 -0,117 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 

(fő/1000 lakos) 

0,882 0,070 -0,037 -0,110 

Személygépkocsik száma (db/100 lakos) 0,771 0,350 0,306 0,148 

Újonnan épített lakások arány az év folyamán (%) 0,715 0,204 -0,135 0,102 

Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma (fő/1000 

lakos) 

0,671 -0,027 -0,269 0,053 

Egy lakosra jutó SZJA alap (ezer Ft/fő) 0,654 0,607 0,224 -0,031 

Pályakezdő munkanélküliek aránya (%) 0,488 -0,124 0,108 0,277 

Bölcsődei férőhelyek száma (db/1000 lakos) 0,135 0,715 0,112 -0,202 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 0,108 0,704 0,204 0,167 

Rendelkezésre állási támogatási segélyben részesítettek 

száma (fő/1000 lakos) 

-0,073 0,696 -0,140 -0,134 

Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 0,289 0,693 0,216 0,119 

Regisztrált gazdasági szervezetek gyakorisága (db/100 

lakos) 

0,512 0,518 0,361 0,360 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya (%) 

0,254 0,370 0,275 0,037 

Foglalkoztatási ráta (%) -0,034 -0,252 0,200 -0,096 

Diplomás munkanélküliek aránya (%) -0,402 -0,450 -0,329 0,205 

Ismertté vált közvádas bűncselekmények száma (db/1000 

lakos) 

-0,050 -0,503 0,056 -0,368 

Személyi jövedelemadót fizetők száma (fő/1000 lakos) 0,450 0,512 0,606 -0,058 

A közcélú ellátás átlagos évi összege támogatottanként 

(ezer Ft/fő/év) 

0,112 -0,059 -0,564 0,228 

Öregségi index (%) -0,020 -0,058 -0,868 -0,110 

Élveszületések száma (fő/1000 lakos) 0,041 -0,045 -0,870 -0,097 

Működő non-profit szervezetek gyakorisága (db/100 

lakos) 

0,068 0,397 0,415 0,561 

Elvándorlások száma (fő/1000 lakos) -0,011 0,073 0,140 -0,811 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

Forrás: Saját számítás 

 

A rotált komponens mátrix elemeit a 4 faktor alá berendeztem az értékek csökkenő 

sorrendje szerint, hogy könnyebb legyen a faktorok elnevezése (13. táblázat). Az alábbi 

faktor neveket hoztam létre: 

 Munka és jövedelem faktor (1. faktor) 

 Közszolgálati szektor faktor (2. faktor) 

 Társadalmi vitalitási (életképesség) faktor (3. faktor) 

 Társadalmi szerepvállalás faktor (4. faktor) 

 

A munka és jövedelem faktorba tartoznak a számítások alapján a személygépkocsi 

állomány, az újonnan épített lakások aránya, egy lakosra jutó SZJA alap, a munkanélküliek 
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aránya, a pályakezdő munkanélküliek aránya, a közcélú foglalkoztatásban résztvettek 

száma és a rendszeres szociális segélyben részesítettek száma. Ezek a mutatószámok mind 

befolyásoló erővel bírnak egy térség munkaerő-piaci helyzetére.  

A közszolgálati szektor faktor esetében a megfelelő csoport elnevezés nem volt egyszerű, 

ugyanis ebbe a csoportba tartoznak az alábbi mutatók a sajátértékek alapján: regisztrált 

gazdasági szervezetek száma, a bölcsődei férőhelyek száma, köz-csatornahálózatba 

bekapcsolt lakások aránya, kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya, közüzemi 

ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya, diplomás munkanélküliek aránya, 

foglalkoztatási ráta és a rendelkezésre állási támogatási segélyben részesítettek száma.  

A társadalmi vitalitási (életképesség) faktor elemei között találjuk a személyi 

jövedelemadót fizetők számát, a közcélú ellátás átlagos évi összegét támogatottanként, az 

élveszületések számát és az öregségi indexet.  

A társadalmi szerepvállalás faktorba a működő non-profit szervezetek gyakorisága és az 

elvándorlások száma tartoznak. 

 

A faktorokat térképen is ábrázoltam (23. ábra), amely alapján az Észak-magyarországi 

régió országon belüli pozíciója is bizonyítja a térség lemaradását az ország fejlettebb 

térségeihez képest.  

 

 
Munka és jövedelem faktor (F1)  Közszolgálati szektor faktor (F2) 

 

 
Társadalmi vitalitási faktor (F3)  Társadalmi szerepvállalás faktor (F4) 

23. ábra: 2008. évi főkomponens elemzés eredménye faktoronként  

Forrás: Saját szerkesztés (2012) 

 

A munka és jövedelem faktor 5 csoportjába tartozó kistérségeknél a legkedvezőtlenebb a 

komplex munkaerő-piaci helyzet,  a legrosszabb értékkel az Észak-magyarországi régió és 

a tiszántúli térség rendelkezett. A kistérségek elrendeződése a leghátrányosabb helyzettől a 

legkedvezőbb helyzetig emlékeztet a munkanélküliségi ráta térképen történő ábrázolására. 

A közszolgálati szektor faktornál és a többinél is a már alkalmazott 5 csoportba sorolást 
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választottam az eredmények könnyebb összevetése végett. A közszolgálati szektor alapján 

jól kirajzolódik a nyugat-keleti lejtő és az eltérés az ország két része között. Az Észak-

magyarországi régióban a Miskolci kistérség a kedvező csoportba tartozik a számítások 

eredményei alapján. A társadalmi vitalitási faktornál lehet a legjobban megfigyelni az 

ország ketté osztottságát. A társadalmi vitalitási faktor a demográfiai adatokat sűríti egy 

tényezőbe, az ország észak-keleti része sokkal gyengébb adatokkal rendelkezik. A 

társadalmi szerepvállalási faktor erőközpontjai az országot hosszában osztják két részre, 

ahol a sajátértékek erősek, ott alacsony az elvándorlás és magas a non-profit szervezetek 

száma. 

 

2.4.2. A magyarországi kistérségek pozícionálása klaszterelemezéssel 

 

A főkomponens elemzés eredményét még nem tekintettem teljesen alkalmasnak arra, hogy 

csoportokat képezzek a kistérségek között, így klaszteranalízist futtattam le. A 

klaszteranalízis több típusát (K-Means és hierarchikus) is elkészítettem a 2004 és 2008. évi 

alapadatokra és a négy faktor saját értékére, mindegyik esetben hasonló eredményeket 

kaptam. Végül a K-Means klaszteranalízis eredményét elemeztem a fenti főkomponens 

faktoraira. Megvizsgáltam, hogy a bevont változók erősen korrelálnak-e egymással, a VIF 

mutató értéke szerint nem volt a modellben zavaró multikollinearitás. A további 

számítások során a négyzetes Euklidészi távolságot alkalmaztam, ugyanis a szakirodalom 

ezt fogadja el a legtöbb esetben. A K-Means-féle eljárást részesítettem előnyben a 

hierarchikus klaszteranalízishez képest, mivel nagyszámú mintával rendelkeztem.  

 

 
2004. év      2008. év 

24. ábra: 2004. és 2008. év klaszterelemzés eredménye a területi különbségekre 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) 

 

5 klaszter csoportot képeztem mindkét keresztmetszeti évben, a kistérségek komplex 

pozícióinak változása jól érzékelhető (24. ábra). A klaszter csoportokat nem neveztem el, 

arra voltam kíváncsi, hogy az Észak-magyarországi régió esetében jelentős volt-e a 

változás mértéke. Sajnos a változás stagnálással egyezik meg, amíg 4 év alatt a Dunántúli 

térségek pozíciói erősödtek, a korábbi fejlődési tengelyek fokozódtak, addig az Észak-

magyarországi régióban egyszerre volt megfigyelhető a javulás és a visszaesés is egyes 

kistérségekben. 2004. évben az 1. klaszter esetében a munka és jövedelem faktor 

sajátértékei dominálnak, a 2. klaszterben a közszolgálati szektor faktor értékei bírnak 

erősebb befolyásoló erővel, a 3. klaszterben a társadalmi szerepvállalási faktor sajátértékei, 

a 4. klaszterben a társadalmi vitalitási és az 5. klaszter esetében a társadalmi szerepvállalási 

faktor sajátértékei dominálnak. 2008. évben az 1. klaszterben szintén a munka és 

jövedelem faktor sajátértékei dominálnak, a 2. klaszterben a társadalmi szerepvállalási 
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faktor, a 3. klaszterben a a társadalmi vitalitási faktor, a 4. klaszterben a társadalmi 

szerepvállalási faktor és az 5. klaszterben a társadalmi vitalitási faktor sajátértékei bírnak a 

legerősebb befolyásoló erővel. A klaszterek kialakulását 2008-ra leginkább a demográfiai 

és a migrációs adatok befolyásolták. 

 

A gazdasági válságot megelőzően elindult egy átrendeződés az Észak-magyarországi 

régión belül. Adja magát a kérdés, hogy a válság megtörte-ezt a fejlődést vagy sem. Ennek 

tesztelésére Markov-lánc modellt és átmenet-valószínűségi mátrixokat alkalmaztam. 

 

2.4.3. A nyilvántartott álláskeresők számának területi változásai Markov-lánc modell 

alkalmazásával 

 

Markov-lánc modellt és egylépéses átmenet-valószínűségi mátrixot alkalmaztam első 

körben 2004. évről a 2008. évre, majd a 2008. évről a 2010. évre történt nyilvántartott 

álláskeresők számában bekövetkezett változások leírására Magyarország összes 

kistérségében és az Észak-magyarországi régió kistérségeiben. Ebben az esetben már csak 

a munkaerő-piaci indikátorra szűkítettem a számításokat, ugyanis az átmenetvalószínűség 

mátrixok egyszerre csak egy indikátor időbeli változásának a szemléltetésére alkalmas. 

 

2.4.3.1.A Markov-lánc modell és a Markov-folyamat modell módszertana 

 

A Markov-modellt
222

 számos tudományágban alkalmazzák, ugyanakkor nem lehet elterjedt 

elemzési módszernek tekinteni. A regionális gazdaságtanban a jövedelemegyenlőtlenségek 

ábrázolására,
223

 a munkaerőpiacon az EU tagországok munkaerő-piaci dinamikájának 

leírására
224

 és a szegmentált munkapiacok vizsgálatára
225

 használják. Az egészségügyben a 

krónikus betegségek modellezésére és az egészségügyi technológiák teljes körű gazdasági 

elemzéseiben
226

 az egyik legelterjedtebb módszer.  

A Markov-láncokkal modellezhetjük azokat a sztochasztikus folyamatokat, ahol a folyamat 

egymást követő állapotai mindig a csak a közvetlenül megelőző állapotoktól függenek. Ha 

a paraméter az idő, akkor úgy is lehet a folyamatot értelmezni, mint ahol a múlt csak a 

jelenen keresztül hat a jövőre. Ha a paraméterhalmaz és az állapottér megszámlálható, 

akkor diszkrét idejű Markov folyamatról, vagyis Markov-láncról lehet beszélni. A számítás 

során az átmenet-valószínűségi mátrixok „emlékeznek” az előző évek eredményeire és 

ennek segítségével lehet továbbgörgetni az előrejelzést.
227

  

A Markov-folyamatok elméletében a folyamat által felvett állapotok eloszlásait próbáljuk 

kiszámolni. Másképpen fogalmazva, a sztochasztikus analízis objektumai a valószínűségi 

mezőn értelmezett valószínűségi változók, a Markov-folyamatok elméletében a 

megfigyelések által kijelölt fázistéren értelmezett eloszlásokat vizsgáljuk. A Markov-lánc 

definíciója az irodalomban nem egységes. Egyes szerzők, a Markov-láncokat a diszkrét 

időhorizonttal azonosítják. Leggyakrabban a diszkrét állapotterű és stacionárius Markov-

                                                           
222

 Néhány gondolat a szülőatyjáról Andrey Andreyevich Markovról (1856-1922). Az orosz származású 

matematikus a sztochasztikus folyamatokkal, a sorozatok konvergenciájával foglalkozott. A szentpétervári 

egyetem professzoraként oktatott évtizedeken keresztül, legismertebb eredményét ma Markov-lánc néven 

ismerjük.  
223

 Major K. (2007)  
224

 Christodoulakis G. – Mamatzakis E.C. (2009)   
225

 Gabuert P. – Cottrell M. (1999)  
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folyamatok esetén beszélünk Markov-láncról. A diszkrét időhorizonton értelmezett 

stacionárius Markov-folyamatok elmélete különösen egyszerű. Az átmenet-valószínűségek 

meghatározásához elegendő az egy időszakhoz tartozó átmenet-valószínűségi mátrix 

hatványait alkalmazni. Egy olyan Markov folyamatot, amelynek állapottere egy véges vagy 

megszámlálható számosságú halmaz, Markov-láncnak nevezzük. A Markov-láncok 

modelljében a vizsgált objektum, amelynek időbeni változására magyarázatot keresünk, a 

különböző időpontokban megfigyelt sokasági eloszlás. Ez a fogalom azt írja le, hogy 

hogyan oszlik meg a vizsgált sokaság a vizsgálati jellemző szerint egy időpontban. Ehhez a 

megfigyelési egységeket különböző osztályokba (egymást kölcsönösen kizáró osztályokba) 

kell majd sorolnunk, ezeknek az osztályoknak az általános neve a Markov-modell 

irodalmában állapot. Másik jelentős kulcsfogalom a mozgás, az elemzések során 

magyarázatot keresünk arra, hogy a megfigyelt elemek milyen szabályszerűség alapján 

kerülnek át más csoportokba. A lehetséges állapotok halmazát állapottérnek (S) nevezik. A 

vizsgálatot megelőzően megfelelő számú véges kategóriát (osztályokat) kell képezni. A 

sokasági eloszlást az egyes kategóriákhoz tartozás valószínűségeiből álló vektorral írjuk le. 

Minden egyes állapothoz így tartozik egy 0 és 1 közötti valós szám, ami azt mutatja meg, 

hogy milyen valószínűséggel tartozik egy elem az adott állapotba. Az i. állapotba tartozás 

valószínűségét egy adott időpontban pi-vel jelölni.
 228
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Az átmeneti valószínűségeket maximum likelihood becslőfüggvénnyel lehet megadni. A 

minta elemszámát d-vel jelöljük, a mintában megfigyelt egylépéses átmeneteket az i és a j 

állapot között dij jelöli. A becsülni kívánt valószínűségeket jelöljük pij-vel. A maximum 

likelihood becslőfüggvénynél azt keressük, hogy milyen paraméterek mellett lenne 

maximális a minta bekövetkezési valószínűsége. A likelihood függvény logaritmusát 

felírhatjuk: 
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Az egyenletben szereplő feladat megoldását Lagrange függvénnyel fejezzük ki, ahol 

megoldásként az alábbi összefüggést kapjuk: 
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(12) 

Az átmeneti valószínűségek becslőfüggvénye tehát az i. állapotból a j. állapotba történt 

tényleges átmenetek relatív gyakorisága, azaz a megfigyelt átmeneteket osztjuk az összes 

többi állapotba történt átmenetek összegével.  

 

Az átmenet-valószínűségi mátrixból az alábbi képlettel meghatározható a mobilitás 

mértéke is adott időpillanatra. A mobilitási mutató kiszámításához a mátrix főátlóit 

használjuk fel, ahol n=az osztályok száma.  
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2.4.3.2.A Markov modell alkalmazása a nyilvántartott álláskeresők számának változására 

 

Mivel a nyilvántartott álláskeresők száma nem megfelelő az összehasonlításra, így első 

lépésben az állandó népességszámmal korrigáltam a nyilvántartott álláskeresők számát és  
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ezer főre vetítettem. A súlyozás segítségével már kezelhető az adathalmaz.  A Markov-lánc 

feltétele, hogy a vizsgált elemek véges sok állapot valamelyikébe tartozzanak minden 

időpillanatban. Szükséges az elemzés elvégzéséhez azt egyes értékek csoportba foglalása 

ún. diszkretizálása. Gyakori megoldás az állapottér diszkretizálására az azonos számú 

megfigyelések alapján történő csoportosítás, azaz az osztályokat úgy alakítottam ki, hogy 

abba nagyjából azonos számú kistérség kerüljön. Ennek a besorolásnak az előnye, hogy 

nem lesznek érzékenyek az egyes osztályok a szélső értékekre, hátránya, hogy 

tudományosan nehéz indokolni az „önkényes” határok megválasztását. A másik problémás 

kérdés, hogy hány osztályt határozzunk meg. A túl sok és a túl kevés osztály nem vezet 

megfelelő eredményre.
229

 Az ezer lakosra vonatkoztatott nyilvántartott álláskeresők 

számánál 4 osztályt határoztam meg. Az egyes kistérségek adott állapotba történő 

besorolása után a lehetséges osztályok közötti átmenet-valószínűségek fennállását 

vizsgáltam meg. A kezdeti állapotból (2004. év) a következő állapotba (2008. év) való 

átmenetet határoztam meg, vagyis az abszolút alacsony kezdeti munkanélküliségi 

csoportból a kistérségek a következő évre vagy ugyanebben az osztályban maradnak, vagy 

alacsony, vagy közepes munkanélküliségi értékeket vesznek fel. Ezek után az egy lépéses 

átmenet-valószínűségi mátrixot határoztam meg (14 táblázat) a valószínűségi értékekre 

fentiekben bemutatott Lagrange függvénnyel. Az átmenet mátrixok kialakításánál és a 

Markov modelleknél fontos alapszabály, hogy az egyes osztályokba tartozó elemszám 

közel azonos legyen, erre figyeltem az osztályok kialakításakor. Így Magyarország 

esetében 41-44 kistérség került egy-egy osztályba. 

 

14. táblázat: Magyarország kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a 

nyilvántartott álláskeresők száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok
230

  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  27 15 0 0 42 

közepes  2 16 26 0 44 

magas  0 0 23 18 41 

nagyon magas  0 0 0 41 41 

Összesen (2008) 29 31 49 59 168 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 

 

Az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix elemeit értelmezve az alacsony 

munkanélküliségi csoportba tartozó kistérségek 64%-a (27 kistérség) 2008. évben is 

ugyanebben a csoportban maradt, 36%-a (16 kistérség) pedig a közepes  munkanélküliségi 

osztályba került át. A közepes munkanélküliségi csoportba tartozó kistérségeknél 5% volt a 

valószínűség, hogy a következő időszakban az alacsony osztályba átkerültek, 36% (16 

kistérség) maradt ugyanabban a csoportban és 59%-a (26 kistérség) a kistérségeknek 

átkerült a magas munkanélküliségi osztálya. A magas munkanélküliségi osztályba tartozó 

kistérségek közül 56% (23 kistérség) ugyanabban az osztályban maradt, mint a 2004. 

évben és 44% (18 kistérség) a nagyon magas értékkel rendelkezők osztályába került át. A 

                                                           
229

 Lipták K. (2012b) 136-137. old. 
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 Az alacsony munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 10-31 fő. 

A közepes munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 32-45 fő. 

A magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 46-71 fő. 

A nagyon magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 72-143 fő. 
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nagyon magas munkanélküliségi aránnyal rendelkező kistérségek 100%-a (41 kistérség) 

maradt ugyanabban az osztályban 2008. évre. Láthatjuk, hogy az egyes osztályok közötti 

átlépés valószínűsége elég változó, a gazdasági válságtól számított két év múlva a 

magyarországi kistérségek közötti átrendeződés sokkal rosszabb munkaerő-piaci helyzetet 

eredményezett. Az átrendeződés egy rosszabb munkaerő-piaci helyzetet eredményezett, 

ugyanis a magas kategóriába tartozó kistérségek száma 8 kistérséggel, a nagyon magas 

kategóriába tartozók száma pedig 11 kistérséggel nőttek meg.  

A mobilitási mutató azt fejezi ki, hogy a kistérségek munkaerő-piaci mobilitása 

összességében milyen mértékű. A mobilitási mutató értéke 47,8%, amely magas mobilitást 

jelent, azaz mintegy 81 kistérségnél megfigyelhető volt valamilyen szintű elmozdulás. 
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A számításokat elvégeztem az Észak-magyarországi régió kistérségeire is, az ugyanolyan 

elemszámú osztályok kialakítására továbbra is figyeltem. A régió rosszabb munkaerő-piaci 

mutatói miatt az osztályoknál mérhető ezer lakosra jutó nyilvántartott álláskeresők száma 

jóval nagyobb, mint a magyarországi osztályoknál. (ld.: lábjegyzet).  

 

15. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek egy lépéses átmenet 

mátrixa a nyilvántartott álláskeresők száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok
231

  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  3 4 0 0 7 

közepes  0 3 3 1 7 

magas  0 0 6 2 8 

nagyon magas  0 0 0 6 6 

Összesen (2008) 3 7 9 9 28 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 

 

Az Észak-magyarországi régión belül sokkal jelentősebbek az egyes osztályok közötti 

átrendeződések. Az alacsony munkanélküliségi osztályba tartozó kistérségek közül 3 

kistérség pozíciója nem változott a 2008. évre, 4 kistérség átkerült a közepes 

munkanélküliségi osztályba (ezek a Rétsági, Tiszaújvárosi, Mezőkövesdi és a 

Balassagyarmati kistérségek). A közepes munkanélküliségi osztályban 3 kistérség maradt 

változatlan pozícióban, 3 átkerült a magas és további 1 a magasabb munkanélküliségi 

csoportba (Szécsényi kistérség). A magas munkanélküliségi osztályba való tartozás 6 

kistérségnél nem okozott átrendeződést, 2-nél romlás volt megfigyelhető, így ezek a 

kistérségek (Ózdi, Tokaji) átkerültek a nagyon magas munkanélküliségi osztályba. A 

nagyon magas munkanélküliségi csoportban lévő kistérségeknél változás nem volt 

megfigyelhető a 2004. évről a 2008. évre a többi csoporthoz viszonyítva. A mobilitási 

mutató értéke a az Észak-magyarországi régióban 46,4%.  
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 Az alacsony munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 31-51 fő. 

A közepes munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 52-75 fő. 

A magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 76-100 fő. 

A nagyon magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 101-143 

fő. 
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Kiszámoltam a mobilitási mutatót is a többi régióra, arra keresve a bizonyítékot, hogy az 

Észak-magyarországi régióban volt a legkisebb mértékű az átrendeződés az egyes 

csoportok között, amely teljesült (16. táblázat). (A régiók átmenet-valószínűségi mátrixai a 

9. mellékletben találhatóak.) 

 

16. táblázat: Mobilitási mutató értéke régiónként 2004. évről 2008. évre 

Régió Mobilitási mutató 

Dél-Alföld 94,4% 

Dél-Dunántúl 72,2% 

Észak-Alföld 76,2% 

Észak-Magyarország 46,4% 

Közép-Dunántúl 56,3% 

Közép-Magyarország 100,0% 

Nyugat-Dunántúl 69,5% 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 

 

3. tézis:  

a) A főkomponens elemzés, a klaszteranalízis és az átmenet mátrixok eredményei a területi 

átrendeződést bizonyítják Magyarország térszerkezetében. 2008-ra még egyértelműbbé 

vált az ország két részre szakadása, a részek közötti különbségek növekedése és a részeken 

belüli kiegyenlítődés. Az Észak-magyarországi régió további leszakadása tapasztalható a 

komplex mutatószámokat vizsgálva. A Gerschenkron-hatásra, vagyis a „későn jövők 

előnyére” a régió nem tud építeni.  

 

Ezt követően számításokat végeztem a fenti módszertan szerint a kistérségek területi 

átrendeződésének szemléltetésére 2008. évről 2010. évre (ebben az esetben már 174 

kistérségre végeztem el a számításokat a korábbi 168 helyett). 

 

17. táblázat: Magyarország kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a 

nyilvántartott álláskeresők száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok
232

  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  17 26 0 0 43 

közepes  0 19 24 0 43 

magas  0 0 24 20 44 

nagyon magas  0 0 0 44 44 

Összesen (2010) 17 45 48 64 174 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 

 

Az egy lépéses átmenet-valószínűségi mátrix elemeit értelmezve az alacsony 

munkanélküliségi csoportba tartozó kistérségek 40%-a (17 kistérség) 2010. évben is 
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 Az alacsony munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 12-36 fő. 

A közepes munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 37-56 fő. 

A magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 57-86 fő. 

A nagyon magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 87-158 fő. 
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ugyanebben a csoportban maradt, 60%-a (26 kistérség) pedig a közepes  munkanélküliségi 

osztályba került át. A közepes munkanélküliségi csoportba tartozó kistérségeknél 0% volt a 

valószínűség, hogy a következő időszakban az alacsony osztályba átkerültek, tehát nem 

volt megfigyelhető javulás. 44% (19 kistérség) maradt ugyanabban a csoportban és 56%-a 

(24 kistérség) a kistérségeknek átkerült a magas munkanélküliségi osztálya. A magas 

munkanélküliségi osztályba tartozó kistérségek közül 55% (24 kistérség) ugyanabban az 

osztályban maradt, mint a 2008. évben és 45% (20 kistérség) a nagyon magas értékkel 

rendelkezők osztályába került át. A nagyon magas munkanélküliségi aránnyal rendelkező 

kistérségek 100%-a (44 kistérség) maradt ugyanabban az osztályban 2010. évre. Láthatjuk, 

hogy az egyes osztályok közötti átlépés valószínűsége elég változó, a gazdasági válságtól 

számított két év múlva a magyarországi kistérségek közötti átrendeződés sokkal rosszabb 

munkaerő-piaci helyzetet eredményezett. Megnőtt a közepes munkanélküliségi osztályba 

tartozó kistérségek száma 2-vel, a magas munkanélküliségi osztályba tartozó kistérségek 

száma 4-el nőtt, míg a nagyon magas munkanélküliségi osztályba tartozó kistérségek 

száma 20-al nőtt 2010-re összességében. 

 

A mobilitási mutató azt fejezi ki, hogy a kistérségek munkaerő-piaci mobilitása 

összességében milyen mértékű. A mobilitási mutató értéke 53,7%, amely kifejezetten 

magas mobilitást jelent, azaz mintegy 93 kistérségnél megfigyelhető volt valamilyen szintű 

elmozdulás. 
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A számításokat elvégeztem az Észak-magyarországi régió kistérségeire is, az ugyanolyan 

elemszámú osztályok kialakítására továbbra is figyeltem. A régió rosszabb munkaerő-piaci 

mutatói miatt az osztályoknál mérhető ezer lakosra jutó nyilvántartott álláskeresők száma 

jóval nagyobb, mint a magyarországi osztályoknál. (ld.: lábjegyzet).  

 

18. táblázat: Az Észak-magyarországi régió kistérségeinek egy lépéses átmenet 

mátrixa a nyilvántartott álláskeresők száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok
233

  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  4 3 0 0 7 

közepes  0 3 3 1 7 

magas  0 1 2 4 7 

nagyon magas  0 0 0 7 7 

Összesen (2010) 4 7 5 12 28 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 

 

Az Észak-magyarországi régión belül sokkal jelentősebbek az egyes osztályok közötti 

átrendeződések – a feltevésem ellenére. Az alacsony munkanélküliségi osztályban 4 

kistérség pozíciója nem változott a 2010. évre, 3 kistérség átkerült a közepes 
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 Az alacsony munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 39-63 fő. 

A közepes munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 64-91 fő. 

A magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 92-111 fő. 

A nagyon magas munkanélküliségi osztályban az ezer főre jutó nyilvántartott álláskeresők száma: 112-158 

fő. 
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munkanélküliségi osztályba (ezek a Tiszaújvárosi, Mezőkövesdi és a Balassagyarmati 

kistérségek). A közepes munkanélküliségi osztályba való tartozás 3 kistérségnél 

megmaradt, további 3-nál magasabb munkanélküliségi csoportba (Bélapátfalvai, 

Pétervásárai, Kazincbarcikai kistérségek), illetve további 1-nél a nagyon magas 

munkanélküliségi csoportba (Szerencsi kistérség) történő átrendeződést figyelhettük meg. 

A magas munkanélküliségi osztályba való tartozás a kistérségek 3 kistérségnél nem 

okozott átrendeződést, 1 kistérségnél javulás volt megfigyelhető (Sátoraljaújhelyi 

kistérség), míg további 4-nél romlás volt megfigyelhető, így ezek a kistérségek 

(Salgótarjáni, Szécsényi, Hevesi, Tokaji) átkerültek a nagyon magas munkanélküliségi 

osztályba. A nagyon magas munkanélküliségi csoportban lévő kistérségeknél változás nem 

volt megfigyelhető a 2008. évről a 2010. évre a többi csoporthoz viszonyítva 

(természetesen csoporton belüli átrendeződések voltak minden kistérségnél, de ezeket az 

átmenet-valószínűségi mátrix nem vizsgálja).  

 

A mobilitási mutató értéke az Észak-magyarországi régióban 57%. Kiszámoltam a 

mobilitási mutatót is a többi régióra is, arra keresve a bizonyítékot, hogy az Észak-

magyarországi régióban volt a legkisebb mértékű az átrendeződés az egyes csoportok 

között (19. táblázat). (A régiók átmenet-valószínűségi mátrixai a 10. mellékletben 

találhatóak.) 

 

19. táblázat: Mobilitási mutató értéke régiónként 2008. évről 2010. évre 

Régió Mobilitási mutató 

Dél-Alföld 61,1% 

Dél-Dunántúl 55,5% 

Észak-Alföld 66,7% 

Észak-Magyarország 57,0% 

Közép-Dunántúl 54,7% 

Közép-Magyarország 91,6% 

Nyugat-Dunántúl 65,8% 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 

 

Összességében megállapítható, hogy az Észak-magyarországi régión belül a kistérségek 

átrendeződése az egyes osztályok között sokkal kisebb fokú, mint a magyarországi többi 

régiójában, kivéve Dél-Dunántúlt és Közép-Dunántúlt. 

 

2004. évről 2008. évre az országon belüli átrendeződés 47,8% volt, míg 2008. évről a 

2010. évre 53,7%. Ugyanakkor a régiókon belüli átrendeződés 2008. évről a 2010. évre 

sokkal alacsonyabb arányú volt, mint az előző időszakban, vagyis a régiók között területi 

kiegyenlítődés folyamata indult el a nyilvántartott álláskeresők számát illetően. 

 

b) A nyilvántartott álláskeresők számának az Észak-magyarországi régión belüli, csoportok 

(ún. osztályok) közötti átrendeződése kevésbé volt jelentős a gazdasági válság óta, mint az 

ország többi régiójában. Ennek oka, hogy a válság a kevésbé fejlett térségeket kevésbé 

rázta meg munkaerő-piaci szempontból is. Az Észak-magyarországi régióban a legkisebb 

átrendeződés a legkedvezőtlenebb (nagyon magas munkanélküliség) és kedvezőtlen 

(magas munkanélküliség) munkaerő-piaci osztályok között valósult meg.  
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2.4.4. A nyilvántartott álláskeresők számát leíró lineáris regressziós modellek 

 

Kíváncsi voltam arra, hogy a nyilvántartott álláskeresők számának változását mely 

tényezők befolyásolják, így keresztmetszeti lineáris regressziós modell segítségével 

számításokat végeztem. A számításhoz Magyarország kistérségeinek 2010. évi adatait 

vettem alapul, a modell számítása előtt ellenőriztem a magyarázó változókra vonatkozó 

feltételeket. A hibatag várható értéke nullához közeli volt, a varianciájára vonatkozó 

konstans értéket jól mutatta a homoszkedaszticitás megléte. A magyarázó változók 

egymástól lineárisan függetlenek voltak, a multikollinearitás szintjét mérő VIF mutató 

magas volt, amely arra utalt, hogy a modellből ki kell hagynom bizonyos változókat, így a 

Stepwise módszert alkalmaztam, amely kiszűri a modellből azokat az indikátorokat, 

amelyek nem befolyásolják a függő változó alakulását. 

 

A stepwise modell összegzése alapján (20. táblázat) a 7. modell a legalkalmasabb a 

regressziós egyenlet felírására, mivel a determinációs együttható értéke a legmagasabb az 

összes többi közül, 98%-ban magyarázza a nyilvántartott álláskeresők számának 

változását. 

 

20. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők lineáris regressziós modelljének 

összefoglaló adatai (Magyarország, 2010. év) 

Modell R R
2 Korrigált 

R
2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói 

1 ,968 ,937 ,937 1021,507 Konstans, X1 

2 ,970 ,941 ,941 988,499 Konstans, X1, X2 

3 ,981 ,962 ,961 802,762 Konstans, X1, X2, X3 

4 ,986 ,973 ,972 680,117 Konstans, X1, X2, X3, X4 

5 ,986 ,972 ,972 681,742 Konstans, X1, X3, X4 

6 ,989 ,977 ,977 620,862 Konstans, X1, X3, X4, X5 

7 ,990 ,980 ,979 582,964 Konstans, X1, X3, X4, X5, X6 

Magyarázó változók: 

Konstans 

X1: Rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma  

X2: A háziorvosi betegforgalom 

X3: Személyi jövedelemadó alapját képező jövedelem 

X4: Munkavállalási korú állandó népesség 

X5: A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglakoztatásban résztvevők száma 

X6: Tanulók, hallgatók száma 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 

 

A nyilvántartott álláskeresők számát leíró regressziós modell egyenlete (21. táblázat): 

 

65431
065,0670,0099,0057,0666,4109,54 XXXXXY  
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21. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők lineáris regressziós modelljének 

együtthatói (Magyarország, 2010. év) 

Modell 
Nem standardizált együtthatók 

Standardizált 

együtthatók t 
Szignifikancia 

szint 
B Standard hiba Béta 

 Konstans 54,109 89,829  ,602 ,548 

Rendszeres szociális segélyben 

részesítettek évi átlagos száma 

4,666 ,624 ,353 7,482 ,000 

Személyi jövedelemadó alapját 

képező jövedelem, ezer forint 

-,057 ,004 -2,044 -15,056 ,000 

Munkavállalási korú állandó 

népesség 

,099 ,008 2,078 12,371 ,000 

A rendelkezésre állási támogatásban 

részesítettek közül közcélú 

foglakoztatásban részvevők száma 

,670 ,100 ,152 6,685 ,000 

Tanulók, hallgatók száma ,065 ,013 ,464 4,853 ,000 

Magyarázó változó: Nyilvántartott álláskeresők száma 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 

 

Ha a rendszeres szociális segélyben részesítettek számát 1 fővel megnöveljük, a 

nyilvántartott álláskeresők száma 4,666 fővel növekszik. Ha a személyi jövedelemadó 

alapját képző jövedelmet 1 egységgel növeljük, az álláskeresők száma 0,057 fővel 

csökken. Meglepő, hogyha az oktatásban résztvevők számát 1 fővel növeljük, az 

álláskeresők száma 0,065 fővel nő.  

 

Ezt követően csak az Észak-magyarországi régió kistérségeire készítettem lineáris 

regressziós modellt a 2010. évi keresztmetszeti adatokat felhasználva. Arra voltam 

kíváncsi, hogy van-e eltérés a nyilvántartott álláskeresők számát befolyásoló tényezők 

összefüggésében.  

 

22. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők lineáris regressziós modelljének 

összefoglaló adatai (Észak-Magyarország, 2010. év) 

 
Modell 

R R
2 Korrigált 

R
2 A becslés standard hibája A modell magyarázó változói 

1 ,794 ,630 ,616 1063,062 Konstans, X1 

2 ,914 ,835 ,822 724,164 Konstans, X1, X7 

3 ,961 ,924 ,915 500,704 Konstans, X1, X5, X7 

Magyarázó változók: 

Konstans 

X1: Rendszeres szociális segélyben részesítettek évi átlagos száma  

X5: A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek közül közcélú foglakoztatásban résztvevők száma 

X7: Regisztrált vállalkozások száma 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 

 

Ismételten a stepwise módszert alkalmaztam (22. táblázat), a modell összefoglaló táblázata 

szerint a 3. modellt kell illesztenem az adatsorra, mert 92,4%-ban magyarázza a 

nyilvántartott álláskeresők számának alakulását. 
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23. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők lineáris regressziós modelljének 

együtthatói (Észak-Magyarország, 2010. év) 

Modell 
Nem standardizált együtthatók 

Standardizált 

együtthatók t 
Szignifikancia 

szint 
B Standard hiba Béta 

 Konstans 112,182 201,009  ,558 ,582 

Rendszeres szociális segélyben 

részesítettek évi átlagos száma 

2,930 1,635 ,192 1,792 ,086 

Regisztrált vállalkozások száma ,190 ,022 ,516 8,768 ,000 

A rendelkezésre állási támogatásban 

részesítettek közül közcélú 

foglakoztatásban résztvevők száma 

1,170 ,220 ,556 5,319 ,000 

Magyarázó változó: Nyilvántartott álláskeresők száma 

Forrás: Saját számítás KSH adatok alapján 

 

A nyilvántartott álláskeresők számát leíró regressziós modell egyenlete (23. táblázat): 

 

751
170,1190,0930,2182,112 XXXY  

 

Az Észak-magyarországi régió esetében a nyilvántartott álláskeresők számát 2010. évben a 

regresszió elemzés eredményeképpen csak a rendszeres szociális segélyben részesítettek 

évi átlagos létszáma, a regisztrált vállalkozások száma és a rendelkezésre állási 

támogatásban részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma befolyásolja. 

Régiós szinten már nem hat a háziorvosi betegforgalom, a személyi jövedelemadó alapját 

képező jövedelem, az élveszületések száma, a tanulók száma. Ha a szociális segélyben 

részesítettek számát egy fővel növeljük a nyilvántartott álláskeresők száma közel 2,93 

fővel növekszik. Ha a vállalkozások számát egy fővel növeljük a nyilvántartott 

álláskeresők száma 0,19 fővel növekszik, ami ellentmondásos.  Ha pedig a rendelkezésre 

állási támogatásban részesítettek közül a közfoglalkoztatásban részt vettek számát 1 fővel 

növeljük, akkor a nyilvántartott álláskeresők száma 1,17 fővel növekszi. Megállapítható, 

hogy az Észak-magyarországi régió kistérségeiben a 2010. évi keresztmetszeti adatok 

alapján a nyilvántartott álláskeresők számát legnagyobb mértékben a rendszeres szociális 

segélyben részesítettek száma határozza meg (24. táblázat). 

 

24. táblázat: A regresszió elemzés összefoglaló eredménye  

Magyarország kistérségei Észak-magyarországi régió kistérségei 

 Az ország nyilvántartott 

álláskeresőinek változását leíró modell 

magyarázó ereje 98%. 

 Az ország nyilvántartott 

álláskeresőinek változását leíró modell 

magyarázó ereje 92,4%. 

 A nyilvántartott álláskeresők számának 

változását befolyásolják a demográfiai, 

munkaerő-piaci, oktatási és jövedelmi 

viszonyok. 

 A nyilvántartott álláskeresők számát 

csak a munkaerő-piaci és vállalkozási 

indikátorok befolyásolják. 

Forrás: Saját számítás alapján 
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2.5. Az Észak-magyarországi régión belül bekövetkezett munkaerő-piaci 

változások 

 

A fenti számítások után a vizsgálat területi egységét tovább szűkítettem, az Észak -

magyarországi régióra koncentrálok. Ehhez a régión belül, a megyék között lejátszódó 

folyamatokat vizsgáltam meg. Káposzta – Nagy – Kollár (2010) részletesen vizsgálta az 

Észak-magyarországi régiót, azon belül Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági-

társadalmi helyzetképét kistérségi szinten. Eredményeik alapján a növekvő 

munkanélküliség a társadalmi és egyben gazdasági leszakadás egyik meghatározó 

eleme.
234

 G. Fekete (2006) a területi elmaradottság ördögi körének öt fő területét mutatta 

be (a demográfiai egyensúly megbomlása, a gyenge térségi jövedelemtermelő képesség, a 

környezeti erőforrások nem megfelelő szintű hasznosítása, az elszigeteltség és a 

szükségletek kielégítésének akadályai), amelyek az Észak-magyarországi régió esetében 

jelen vannak és ezek együttesen hatással vannak a térség alacsony foglalkoztatására.
235

 

Simkó (2008) a rendszerváltás után a régiót a hirtelen leszakadás,  a gazdasági összeomlás  

és a súlyos válsághelyzet kialakulásával jellemezte, ahol a tömeges létszámleépítések és a 

folyamatos elbocsátások meghatározó munkaerő-piaci jelenséggé váltak.
236

  

 

Több kutató egyet ért abban, hogy az Észak-magyarországi régió kedvezőtlen munkaerő-

piaci helyzetét a problémák összetettsége eredményezte. A kedvezőtlen földrajzi fekvéstől, 

a viszonylag fejletlen infrastruktúrán át, a rossz demográfiai eredményekig, mindegyik 

tényező tovább gerjesztette a régió leszakadását az országos átlagtól.  

 

4. hipotézis: 

a) A Észak-magyarországi megyékben az egyes szektorok közötti foglalkoztatási 

átrendeződés már véget ért. 

b) A betöltetlen üres álláshelyek és a nyilvántartott álláskeresők közötti kapcsolat az 

Észak-magyarországi régión belül nem homogén, a megyék között eltérések jelennek meg. 

 

2.5.1. A foglalkoztatottság szektorális megoszlásának időbeni változásai 

 

A Lilien-index számítása előtt érdemes áttekinteni az ún. Gerschenkron-hatást (az 

elmaradottság előnyét). A Gerschenkron-hatás szerint „ha egy elmaradott országban az 

iparosítási folyamat végül is beindul, akkor az élenjáróbb országokkal összevetve 

tekintélyes különbségeket mutat, nem csupán a fejlődés gyorsaságát tekintve, hanem az 

ipari termelési és szervezeti struktúrája vonatkozásában is, amely e folyamatból nőtt ki. 

Továbbá ezeknek az ipari fejlődés gyorsaságában és jellegében megmutatkozó 

különbségeknek a terjedelmes része olyan intézményi eszközök alkalmazásából következik, 

amelyeknek alig volt vagy egyáltalán nem volt megfelelője a már korábban iparosodott 

országokban.”237
 Vagyis a lehetséges gazdasági növekedés ott lesz a legmagasabb, ahol a 

kezdeti lemaradás a legjelentősebb volt.
238

 Artner a Gerschenkron-hatást a „későn jövők 

előnyének” nevezi, amely szerint a fejlettekkel fenntartott gazdasági kapcsolatok a 

fejletlenebb országok/térségek számára lehetővé teszik, hogy egyes fejlődési fázisokat 

                                                           
234

 Káposzta J. – Nagy H. – Kollár K. (2010) 650-656. old. 
235

 G. Fekete É. (2006) 54-57. old. 
236

 Simkó J. (2008) 7-8. old. 
237

 Gerschenkron A. (1984) 37-38. old. 
238

 Landesmann M.A. – Stehrer R. (2003) 1-2. old. 
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átugorjanak.
239

 Az Észak-magyarországi régió leszakadó régiónak minősül, a 

Gerschenkron-hatás mégsem érvényesül. 

 

 
25. ábra: Szektorális megoszlás régiók fejlettsége alapján 

Forrás: Kocziszky (1996) 29. old. 

 

A szektorális megoszlást a foglalkoztatottság tükrében a Lilien-index mutatja be. 

Kocziszky (1996) szerint a fejlődő régiókban a primer szektor foglalkoztatotti aránya a 

legmagasabb, míg a fejlett régióban a tercier szektor veszi át a vezető szerepet (25. ábra). 

A globális világgazdaság gyorsan változó igényeihez egyre kevésbé képes alkalmazkodni a 

munkaerő összetételének jelentős hányada. A munkaerő szektorok közötti áramlása és 

újrarendeződése hosszabb-rövidebb ideig tartósan megemelheti a munkanélküliség 

természetes rátájának a szintjét. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

munkanélkülieket értinti jobban ez a jelenség, ugyanis ők kevésbé képesek alkalmazkodni 

a gyorsan változó, egyre magasabb ismeret szintet igénylő iparágak elvárásaihoz.
240

 

 

A Lilien-index alkalmas a régiók közötti súlyok feltárására az egyes ágazatok 

foglalkoztatottai számának vizsgálatával.
241

 Lilien tézisében megfogalmazta, hogy az 

ágazati sokkokra reagálva az egyes szektorok között megtörténik a munkavállalók 

átcsoportosítása, ezen időszak alatt pedig a súrlódásos munkanélküliség hosszabb-rövidebb 

ideig magasabb szinten merül fel, amely végső soron a munkanélküliség természetes 

szintjét is magasan tartja.
242

 A strukturális elmozdulások (szektorális eltolódások) és a 

munkavállalók mobilitása miatt fellépő folyamatokat munkaerő-piaci turbulenciának 

nevezte Lilien.
243

 

 

                                                           
239

 Artner A. (2006) 22. old. 
240

 Máté D. (2012) 42. old. 
241

Az indexet először 1982-ben Lilien publikálta. Lilien David M. (1982): Sectoral shifts and cyclical 

unemployment, Journal of Political Economy, 777-793. old. A számítás módszertanát a későbbeikben többen 

is (Abraham – Katz, 1986; Blanchard – Diamond, 1989; Groshen – Potter, 2003; Layard – Nickell – 

Jackman, 2005) kritizálták és több módosított Lilien-indexet is készítettek. Számításaimban az eredeti index 

formulát alkalmaztam. 
242

 Bachmann R. – Burda M.C. (2007) 4-6. old. 
243

 Máté D. (2012) 42. old. 
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i

x  - foglalkoztatottak összlétszáma az i-edik régióban 

  - elsőrendű differenciál operátor
244

 

 

 
26. ábra: Lilien-index alakulása 1975-2010 között 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) NFSZ adatok alapján 

 

A Lilien-index alapján (26. ábra) a szektorok közötti kiegyenlítettség a rendszerváltásig jól 

kirajzolódik, azt követően a legnagyobb átrendeződés Nógrád megyében volt. A gazdasági 

válság utáni időszak eredményei meglepőek, míg Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

esetében az index értéke csökken, addig Nógrád megyében ellentétes folyamat ment végbe 

az elmúlt két évben. A megyék szektorális elmozdulásai 2009. évtől újra kezdenek 

„összerendeződni”, vagyis az indexek alaján a szektorok közötti átrendeződés 

befejeződését lehet látni, de ez egy alacsonyabb foglalkoztatási szintet jelent, mint ami az 

1970-80-as években jellemző volt. Megállapítható, hogy a szektorális munkaerő áramlása 

egyre kisebb mértékű befolyásoló erővel bír a foglalkoztatásra, ez kifejezetten igaz Nógrád 

megyére. A szektorális foglalkoztatás esetében örök kérdés, hogy szükséges-e valamelyik 

szektort felzárkóztatni egy-egy megyében. 

 

Az index eredményei alapján nem látszik indokoltnak, hogy a majdani regionális 

foglalkoztatáspolitika valamelyik szektort kiemelten kezelje. A Lilien-index eredményei 

alapján Nógrád megyében lehetett volna erősebb felzárkóztatási igényről beszélni a 2000. 

évektől kezdődően, de 2010-re ez már érdektelenné vált.  
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 Goschin Z. – Constantin D.L. – Roman M. – Ileanu B. (2009) 258. old. 
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4. tézis:  

a) A Lilien-index alapján az Észak-magyarországi régióban a szektorális munkaerő 

áramlása egyre kisebb mértékű befolyásoló erővel bír a foglalkoztatásra a rendszerváltás 

óta, a szektorok közötti átrendeződés befejeződését lehet látni, ám ez a korábbinál 

alacsonyabb foglalkoztatási szinten valósul meg. 

 

2.5.2. A munkanélküliségi ráta és a kihasználatlansági ráta kapcsolata 

 

A neoklasszikus makroökonómia alaptétele szerint hosszú távon a munkanélküliség 

egyensúlyi rátája a valóságban is a természetes rátának felel meg, azaz hosszú távon a 

munkanélküliség súrlódásos jellegű. A természetes ráta vizsgálatának egyik eszköze a 

Beveridge-görbe (vagy UV-görbe)
245

, ami a munkanélküliségi és az állásbetöltetlenségi 

(vagy kihasználatlansági) hányad közötti összefüggést mutatja.
246

 A görbét eredetileg Dow 

és Dicks-Mireaux szerzőpáros alkotta meg.
247

 Elemzésükben negatív viszonyt találtak a V 

és U között, melyet úgy értelmeztek, hogyha a gazdaság recesszióban van és magas a 

munkanélküliség, akkor kevés az üres álláshely, és fordítva is igaz.
248

  

 

Az Észak-magyarországi régió megyéinek esetében a Beveridge-görbe Heves megyében 

okozta a legkisebb elmozdulást (27. ábra), vagyis a 2011. évi állapot majdnem 

megegyezett az 1995. évi állapottal. A legjobb helyzetben a 2002. évben volt a megyei 

munkaerőpiac. Sokkal hektikusabb a görbe alakja Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád 

megyék esetében, munkanélküliségi ráta mindkét megyében jelentősen megemelkedett az 

elmúlt 5 évben. Borsod-Abaúj-Zemplénben a munkanélküliség összességében magasabb 

volt, mint a régió másik két megyéjében, a kihasználatlansági ráta szintén magasabb volt, a 

régió munkaerőpiacának állapota 2001. évre javult, de azt követően visszaesés figyelhető 

meg. A görbe alakulása alapján megállapítható, hogy az üres álláshelyek és a 

munkanélküliek közötti szakadék egyre erősebben nő. Felmerülhet a kérdés, miért nem 

találkoznak az üres álláshelyek és a munkanélküliek. A választ az oktatás területén kell 

keresni, ugyanis feltehetőleg a munkanélküliek nem rendelkeznek az üres álláshelyek 

betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel. Magasabb minőségi elvárásokra kell 

felkészülni a munka nélkül maradt aktív korúaknak, ehhez az oktatási rendszert és a 

képzéseket, továbbképzéseket át kell gondolni. Nagyon sok munkanélküli nem hajlandó 

tanulni, nincs meg az ehhez szükséges motiváció.  

G. Fekete – Osgyáni (2009) a munkavállalásra vonatkozó motivációs felmérésében 

rávilágított a munkavállalási hajlandóságot befolyásoló főbb motívumokra, a munkára 

                                                           
245 

A munkaerő-piaci egyensúlytalanság érzékeltetésére a szakirodalomban nagyon sokáig a Phillips-görbe 

alkalmazása volt gyakoribb a Beveridge-görbe helyett, a Phillips-görbe a bérinfláció és a munkanélküliség 
kapcsolatát mutatja. Phillips (1958, 283-284. old.) bemutatta, hogy a brit gazdaságban inverz kapcsolat 

figyelhető meg a nominálbérek változása és a munkanélküliségi ráta között. A görbét sokan kritikával 

illették, a modell megbízhatóságát kérdőjelezték meg. Ehrenberg-Smith (1990, 7-8. old.) arra a 

megállapításra jutott, hogy miközben adott időpontban létezik átváltás az infláció és a munkanélküliség rátája 

között, eközben az átváltási görbe elhelyezkedését számos olyan egyéb tényező határozza meg, amelyik 

időben változhat. 
246

 Galasi P. (1994) 20. old. 
247

 Dow J.C.R. – Dicks-Mireaux L. (1958): The Excess Demand for Labour: A Study of Conditions in Great 

Britain, 1946-1956, Oxford Economic Papers, tanulmányukban elsősorban az infláció felé fordították a 

figyelmüket. Az 1950-es években a brit munkanélküliség alacsony volt, ezért a kismértékű kiingás 

inflációhoz vezetett. Erre akart Dow és Dicks-Mireaux – keynesi elveken – egy elméletet felállítani. Azért ezt 

a két változót vonták be az elemzési körbe, mert ehhez volt megfelelő adatuk, továbbá az adatok megfelelő 

elemzése és kiigazítása után már értelmezhető eredmény kaptak.  
248

 Rodenburg P. (2007) 3. old. 
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nevelés jelentőségére és az oktatás szükségességére. Mintájukban a képzésekben való 

részvételre vonatkozó hajlandóság az alacsony iskolai végzettségűek esetében 2/3 arányú 

volt.
249

 

 

 

 
27. ábra: Beveridge-görbe alakulása 1995-2011 között

250 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) NFSZ adatok alapján 

 

A 25. táblázat a nyilvántartott álláskeresők arányát mutatja iskolai végzettség szerint. 

Minden időszakban és mindhárom megyénél az általános iskolai végzettséggel vagy a 8 

általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők voltak a legtöbben (az összes 

nyilvántartott álláskeresőnek mintegy 41-51%-a). Szintén magas a szakmunkás vagy 

szakiskolai végzettségűek aránya. A legmagasabb értékekkel és így a legrosszabb iskolai 

állapottal Nógrád megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendelkeznek, ami 

magyarázatot ad a Beveridge-görbénél megjelenő magas kihasználatlansági rátára. A 

feltételezésem szerint, a be nem töltött üres álláshelyek legalább középfokú (vagy 

magasabb) iskolai végzettséget igényelnek a majdani munkavállalóktól.  

 

25. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők aránya iskolai végzettség szerint (%)  

  

általános iskola 8 

osztálya vagy annál 

kevesebb 

szakmunkásképző vagy 

szakiskola 

középiskola főiskola vagy egyetem 

B-A-Z Heves Nógrád B-A-Z Heves Nógrád B-A-Z Heves Nógrád B-A-Z Heves Nógrád 

2000 45,6 43,6 48,5 35,2 33,2 30,4 17,6 20,1 19,5 1,6 3,1 1,6 

2001 48,0 45,7 50,0 33,3 32,0 29,7 16,9 19,0 18,9 1,8 3,4 1,4 

2002 48,6 47,4 49,8 33,4 30,7 29,5 16,2 18,7 19,1 1,8 3,3 1,6 

2003 49,7 47,5 50,5 32,0 30,0 29,2 16,2 18,9 18,7 2,1 3,6 1,7 
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 G. Fekete É. – Osgyáni G. (2009) 45-47. old. 
250

 Kihasználatlansági ráta (%) megegyezik a betöltetlen (üres) álláshelyek számának és a foglalkoztatottak 

számának hányadosa százalékos formátumban. 
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2004 48,9 47,1 49,5 31,4 29,7 29,4 17,2 19,6 19,1 2,5 3,6 2,0 

2005 48,7 46,9 49,0 31,2 29,9 29,8 17,4 19,2 19,5 2,7 3,9 1,8 

2006 48,2 46,0 50,5 31,3 29,6 28,4 17,7 20,1 19,3 2,7 4,2 1,9 

2007 48,8 45,9 49,3 30,6 29,8 28,4 17,9 20,1 20,0 2,7 4,2 2,3 

2008 49,5 45,7 50,3 30,1 30,4 28,3 17,7 19,9 19,4 2,8 3,9 2,1 

2009 46,1 41,6 46,9 31,5 32,1 30,7 19,5 22,2 20,3 2,9 4,1 2,2 

2010 45,6 45,3 47,6 30,7 29,2 28,1 20,3 21,1 21,7 3,4 4,4 2,6 

2011 46,8 44,9 47,1 29,1 28,6 27,4 20,6 22,0 22,6 3,5 4,4 2,9 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) NFSZ adatok alapján 

 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat gyűjt adatokat az üres álláshelyek munkakörönkénti 

típusáról is (11. melléklet), az adatok csak 2010. és 2011. évekre  állnak rendelkezésre, de 

ezek is alkalmasak egy-egy időpillanat értékelésére. 2011. évben Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyében segédmunkásokat, utcaseprőket, eladókat, takarítókat, adminisztrátorokat és 

konyhai kisegítőket kerestek a legnagyobb számban, ugyanakkor mintegy 100-150 fős új 

bejelentett álláshelyet kínálatak vagyonőr, személygépkocsi vezető, pénzügyi ügyintéző, 

üzletkötő, tanító, pék, vízvezeték szerelő munkakörbe. Ezeknél az üres állásoknál 

magasabb a speciális képzettség követelménye. Hasonló a helyzet Nógrád megyénél is a 

munkaköröket illetően.  

A fenti táblázat adataiból egy érdekes és ismert jelenségre is bizonyítékot találunk. A 

gazdasági válság hatására magasabb lett a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel 

rendelkező nyilvántartott álláskeresők aránya a korább évekhez képest. 

 

Kutatásában Simkó (2008) is arra az eredményre jutott, hogy a legfeljebb általános iskolai 

végzettségű munkaerő is erőteljesen leértékelődött, és a kereslet irántuk meggyengült. A 

munkaerőállomány minőségi összetétele az oktatási adatok alaján összességében romló 

tendenciát mutat, ami a megfelelő színvonalú munkahely hiányával és ennek 

következtében a nagyobb mobilitásra képes diplomás fiatalok növekvő elvándorlási 

hajlandóságával is összefügg.
251

  

 

4. tézis: 

b) A Beveridge-görbe alapján az Észak-magyarországi régióban lévő üres álláshelyek és a 

magas számban jelen lévő munkanélküliek nem „találkoznak”, ennek oka a 

munkanélküliek nem megfelelő szintű iskolai végzettsége. A speciális szakmai ismeretek 

hiányában nem képesek betölteni az üres álláshelyeket.  

 

2.5.3. Nyilvántartott álláskeresők számának előrejelzése  

 

5. hipotézis: 

a) Feltevésem szerint a regionális foglalkoztatáspolitikát támogató előrejelzések egyik 

lehetséges módszere az ARIMA (autoregresszív integrált mozgóátlag) módszer 

alkalmazásával rövidtávon meghatározható a régió munkaerő-piaci helyzetében várható 

változások iránya és mértéke, az előrejelzési módszerrel készített prognózis irányt tud 

mutatni a regionális foglalkoztatáspolitika számára. 
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 Simkó J. (2008) 18-20. old. 
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b) Az Észak-magyarországi régióban a nyilvántartott álláskeresők 2009. február – 2010. 

július közötti időszakra előrejelzett és valós számának összehasonlításával kimutatható a 

gazdasági válság regionális munkaerő-piaci hatása.  

 

2.5.3.1. Az ARIMA módszertana 

 

A társadalomtudományokban örök érvényű igény a megfigyelt statisztikai adatok időbeni 

lefolyásának komplex vizsgálata, ehhez idősor elemzést alkalmazunk.
252

 Az idősorok két 

fő típusát különböztetjük meg: elméleti idősort és tapasztalati (megfigyelt) idősort. A 

tapasztalati idősor mindig véges számú n-elemű tagból áll és tartalmaz megfigyelési hibát, 

míg az elméleti idősor elvben végtelen számú is lehet és megfigyelési hiba mentes.
253

 

Vizsgálataim során tapasztalati idősorra végeztem el a számításokat, ugyanis véges számú 

adat állt a rendelkezésemre. A havi munkanélküliségi adatok sztochasztikus 

idősorelemzésre alkalmasak, ugyanis elsődlegesen a rövid távú hatás elemzésével kívánok 

foglalkozni. A dekompozíciós modellek a legnépszerűbb idősorelemzési módszereket 

foglalják magukba.  

A sztochasztikus idősorelemzést akkor alkalmazunk, amikor előrejelzést is végzünk a 

modellezés során. Az 1970-es években kerültek előtérben a társadalomtudományokban az 

ARMA modellek (autoregresszív és mozgóátlagolású modellek), amelyeknek a lényege, 

hogy az időben lejátszódó folyamatokat saját korábbi értékeik, továbbá a véletlen hatások 

figyelembe vételével írjuk le.
254

  

 Az ARIMA (autoregressive-integrated-moving-average) modellek alkalmazása a 

szakirodalomban Box-Jenkins módszertanaként is ismert, amelyet az 1930-as években 

fejlesztettek ki és azóta is népszerű a kutatók körében.
255

 Az autoregresszió (AR) a 

regresszió olyan formája, melyben az eredményváltozó más magyarázó változók helyett 

saját különböző késleltetésű múltbeli értékeihez kapcsolódik.
256

  

 

  tp1 YYY pt1tt


 
(17) 

ahol: p az autoregresszivitás rendjét jelöli. 

 

A mozgóátlag (MA) modell az idősor jelenlegi értékét, a jelenlegi és a múltbeli véletlen 

változók függvényében fejezi ki, tehát a mozgóátlag azt jelenti, hogy az idősor értékét a t 

időpontban befolyásolja a jelenlegi hibatag és a múltbeli hibatagok súlyozott 

kombinációja. 

 

  qtq1t1


tY t  
(18) 

ahol: q a mozgóátlag folyamat rendjét jelöli.
257

 

A modell a differencia képzéssel stacionáriussá transzformált, ún. d-ed rendű integrált 

I(d)  idősorokra felírt ARMA modell. Az ARIMA modellek dimenzióit a következő 

módon adjuk meg: ARIMA (p, d, q).
258
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 Herman – Pintér – Rappai – Rédey (1994) 235. old. 
253

 Hunyadi – Mundruczó – Vita (1997) 528. old. 
254

 Hunyadi – Mundruczó – Vita (1997) 594. old. 
255

 Alkalmazásáról részletesebben: Box G.E. – Jenkins G.M. (1976), Box G.E. – Cox D.R. (1964), Box G.E. 

– Cox D.R. (1970), Thomopoulos N.T. (1980), Levenbach H. – Cleary J.P. (1982), Hamilton J.D. (1994), 

Madaras Sz. (2010) 
256

 Abraham B. – Ledolter J. (1986) 220-224. old. 
257

 Rédey K. – Szentmiklósi M. (2000) 1. old. 
258

 Kehl D. – Sipos B. (2011) 109. old. 
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A havi munkanélküliségi adatsor elemzésére ún. szezonális ARIMA modellt alkalmazok, 

melynek általános jelölése: ARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s.
259

  

Szezonális ingadozáson az azonos hullámhosszú és szabályos amplitúdójú, rendszeresen 

ismétlődő, rövid távú ingadozásokat értjük.
260

 

 

A modellezés kiindulópontja annak megállapítása, hogy a vizsgálni kívánt idősorunk 

stacionárius-e, illetve, ha nem, akkor az, hogy alkalmas transzformációval stacionáriussá 

tehető-e (28. ábra). A stacionaritás az idősor változóinak időbeli stabilitását jelenti, azaz az 

egyes változók várható értéke, varianciája, valamint a különböző időpontokhoz tartozó 

változók kapcsolatát kifejező autokovariancia időben állandó legyen. 
261

 

 

 
28. ábra: Az ARIMA modellezés folyamatábrája 

Forrás: Saját szerkesztés Rédey – Szentmiklósi (2000) alapján 

 

„Stacionárius idősor az Y1, Y2, . . . , Yt, . . . , YT elméleti idősor ha : 

)(.1
t

YE  

2
)(.2

t
YVar  

(19) 
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 Rédey K. – Szentmiklósi M. (2000) 11. old. 
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 Hunyadi – Mundruczó – Vita (1997) 566. old. 
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 Rédey K. (1991) 52. old. 
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A stacionárius idősorok nem tartalmaznak trendhatást, az idősor értékei egy állandó átlagos 

szint körül ingadoznak, állandó szórással. Az állandó szórás azt jelenti, hogy az 

ingadozások intenzitása időben nem változik (nem növekszik vagy csökken).”
262

 

Az egymást követő megfigyelések között fennálló összefüggések megállapítása az 

idősorok korrelációs struktúrájának leírását jelenti, mely az autokorrelációs és a parciális 

autokorrelációs együtthatók számításával történik.  

A stacionárius idősorok nem tartalmaznak időtrendhatást, az idősor értékei egy állandó 

átlagos szint körül ingadoznak, állandó szórással. Az állandó szórás azt jelenti, hogy az 

ingadozások intenzitása időben nem változik (nem növekszik vagy csökken). Ezenkívül a 

stacionárius idősorokra jellemző az, hogy az autokorrelációs együtthatói 
k

időben 

állandóak, nem függnek t-től, csak a változók egymás közötti távolságától, k-tól. 

Amennyiben az  idősor nem stacionárius folyamatból származik, bizonyos 

transzformációval stacionerré lehet alakítani. Ha ez nem sikerül, a folyamatra ARIMA 

modellek nem illeszthetők.   

   

„Az első- (p=1) és másodrendű (p=2) autoregresszív modell felírható az alábbi formában:  

ARIMA (1, 0, 0) vagy AR (1) modell    tYY 1tt 1  (20) 

ARIMA (2, 0, 0) vagy AR (2) modell   t21 YYY 2t1tt  (21) 

Az autoregresszív folyamat mindenkori értéke kifejezhető saját késleltetett értékeinek 

lineáris kombinációja és egy fehér zaj folyamat összegeként.  

Az első- (q=1) és másodrendű (q=2) mozgóátlag modell felírható az alábbi formában:  

ARIMA (0, 0, 1) vagy MA (1) modell    1t1tY t  (22) 

ARIMA (0, 0, 2) vagy MA (2) modell   2t21t1tY t  (23)”
263

 

 

2.5.3.2. Előrejelzés az Észak-magyarországi régióban 

 

Az előrejelzéshez a nyilvántartott álláskeresők számának havi adatsorát vettem alapul 

1995. január – 2012. október közötti időszakra. Először is meg kell állapítani, hogy az 

idősor stacionárius-e (azaz a várható érték és a szórás állandó-e) (29. ábra). Ehhez 

megvizsgáltam, hogy tartalmaz-e egységgyököt – ekkor ugyanis differencia képzésre van 

szükség.  
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 Rédey K. – Szentmiklósi M. (2000) 4-5. old. 
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 Rédey K. – Szentmiklósi M. (2000) 8-9. old. 
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29. ábra: Az idősor grafikus ábrázolása 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) 

 

Az idősor nem stacionárius a legkisebb négyezetek módszere (OLS) alapján, ezt Dickey-

Fuller teszttel (ADF) ellenőriztem. (A számítás részletes menetét a 12. melléklet 

tartalmazza.) 

Vizsgáltam a konstanssal, a konstanssal és trenddel, illetve a konstanssal, trenddel és 

trendnégyzettel való illeszkedést. 1%-os szignifikanciaszinten el lehet vetni a nullhipotézist 

mindhárom esetben, ami azt jelenti, hogy az idősor tartalmaz egységgyököt.  

 

Az egységgyök jelenléte miatt még nem lehetséges az ARIMA modell idősorra történő 

illesztése, át kell alakítani az idősort stacionáriussá. Az átalakításhoz az adatok szezonális 

differenciázott
264

 értékeit kell venni (seasonal difference of selected variables).  (Ha az 

adatsor nem lenne szezonális, akkor elég lenne az első rendű differenciázott értékek 

vizsgálata.) Azt az idősort, melynek első differenciái stacionáriusak, elsőrendű integrált 

I(1) idősornak nevezzük. Ezt követően megnéztem újra az ADF teszt eredményét.  

A Dickey-Fuller teszt alapján a kis p-értékek miatt az idősorban már nincs egységgyök (a 

késleltetés mértéke 1). A következő lépés a megfelelő ARIMA modell kiválasztása, ennek 

az eldöntéséhez a korrelogramot kell megvizsgálni.  

A stacionárius idősorok ACF és PACF értékei tartalmaznak nullától szignifikánsan 

különböző értékeket, ez valamilyen „szisztéma” jelenlétére utal. A „szisztéma” 

megkeresése úgy történik, hogy a különböző típusú ARIMA folyamatok közül kiválasztjuk 

azokat, amelyeknek az ismert elméleti ACF és PACF sémájára leginkább hasonlítanak az 

idősor tapasztalati autokorrelációs és parciális autokorrelációs együtthatói. A korrelogram 

és az ACF-értékek ismeretében sem tudjuk egyértelműen meghatározni az alkalmazásra 

kerülő modellt, így olyan ARIMA modelleket kell képezni, amelyekben első rendű 

differenciázott van, így az ARIMA(1,1,1)(1,1,1) az ARIMA(1,1,0)(1,1,0) és az 

ARIMA(0,1,1)(0,1,1) modellváltozatokat képeztem.  

                                                           
264

 Differenciázásnak nevezzük a diszkrét időben történő deriválást. 
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Meg kell vizsgálni, hogy a fenti modellek közül melyiket használhatjuk leginkább 

előrejelzésre. Az ismert modellszelekciós eljárások közül az Akaike kritériumokat vetettem 

össze (az a legjobb, ahol a legkisebb az érték). Ezen mutató alapján az 

ARIMA(0,1,1,)(0,1,1) modell alkalmazható. Ahhoz, hogy az előrejelzéshez használni 

tudjuk a modellt, állapítsuk meg, hogy a hibatagok normális eloszlásúak, illetve 

autokorrelálatlanok-e. A számítás alapján a hibatagok normális eloszlást követnek. Mivel a 

korrelogram viszont csak minimális autokorrelációt mutat (12. melléklet), így lefuttattam 

egy előrejelzést az ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 modellre (26. táblázat).
265

 

 

26. táblázat: Előrejelzés értékei 95%-os megbízhatósági szinten 

időszak előrejelzés intervallum  

(alsó érték) 

intervallum  

(felső érték) 

2012. november 100 344 96 335 104 352 

2012. december 105 240 98 961 111 518 

2013. január 120 417 112 494 128 340 

2013. február 120 919   111 639 130 200 

2013. március 114 663 104 200 125 127 

2013. április 107 341 95 816 118 867 

2013. május 103 203 90 706 115 701 

2013. június 101 220  87 820  114 619 

2013. július 102 365 88 121 116 609 

2013. augusztus 101 411 86 369 116 452 

2013. szeptember 99 725 83 926  115 523 

2013. október 99 175 82 653 115 696 

2013. november 100 021 82 103 117 939 

2013. december 104 926 85 552  124 299 

2014. január 120 112   99 385 140 839 

2014. február 120 623 98 625  142 621 

2014. március 114 376 91 177 137 575 

2014. április 107 063 82 722 131 404 

2014. május 102 933 77 502 128 365 

2014. június 100 959 74 481 127 436 

2014. július 102 113 74 630 129 597 

2014. augusztus 101 167 72 714 129 621 

2014. szeptember 99 490 70 098 128 882 

2014. október 98 949 68 647 129 250 

Forrás: Saját szerkesztés (2013) 

 

A teljes időszakot (1995-2014) tekintve az Észak-magyarországi régióban 2002-2004 

között volt a legalacsonyabb a nyilvántartott álláskeresők száma (30. ábra). Az EU 

csatlakozást követően folyamatos növekedés volt megfigyelhető, amelyet a 2008. évi 

gazdasági válság állított meg, azóta ugyanis a nyilvántartott álláskeresők évi átlagos száma 

közel ugyanolyan szinten (115.000 fő) körül mozog. A hosszú idősor és a havi adatok 

                                                           
265

 A munkahelyi vitára készített disszertációban az előrejelzést 2012. július – 2014. június közötti időszakra 

készítettem el, az azóta eltelt idő és a frissebb statisztikai adatok lehetővé tették, hogy a korábbi időszak 

helyett a 2012. november – 2014. október közötti időszakra készítsem el a számításokat. Az előrejelzés 

megbízhatósága ismételten beigazolódott, ugyanis a 2012. júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi valós 

adatok az előrejelzetthez képest rendre 553 fővel, 315 fővel, 460 fővel és 372 fővel voltak kevesebbek, 

amelyek kis mértékű eltérést jelentenek csupán. 
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lehetővé teszik a szezonális ingazodások alaposabb vizsgálatát is. Az őszi hónapokban már 

egyre kevesebb munkaképes korú személynek van hivatalos munkaviszonya és folytat 

kereső tevékenységet, a csúcspont a téli hónapokban figyelhető meg (december-március 

között). A tavaszi hónapokban ismét csökken a nyilvántartott álláskeresők száma, ugyanis 

képesek valamilyen jövedelemszerző tevékenységet folytatni (pl. mezőgazdasági munka, 

egyéb szezonmunkák). Az előrejelzett értékek konfidenciaintervalluma elég tág, de az 

optimális állapottal jelölt kék színű görbe a nyilvántartott álláskeresők számának 

kismértékű növekedését vetíti előre, majdnem stagnáló trend jellemzi. A szezonális 

kilengések mértéke csökken, amely a válságból történő kisfokú kilábalást mutatja. Az 

Észak-magyarországi régiónak tartósan kedvezőtlen munkanélküliségi helyzetre kell 

berendezkednie és ehhez kellene igazítani az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai 

eszközök működését és a ráfordított összegek nagyságát. 

 

 

30. ábra: A nyilvántartott álláskeresők számának előrejelzése  

Forrás: Saját számítás alapján (2013) 

 

Az előrejelzés használhatóságát illetően végeztem egy kontroll modellezést, amelynél arra 

kerestem a választ, hogy hogyan alakult volna a nyilvántartott álláskeresők száma, ha nem 

lett volna 2008-ban válság. Mivel a gazdasági válság a munkaerőpiacra késleltetve hatott, 

így 1995. januártól 2009. januárig meglévő adatsorra végeztem ARIMA módszer 

segítségével előrejelzést a 2009. február – 2010. július közötti időszakra (31. ábra). (A 

részletes számítást a 13. melléklet tartalmazza.) 

 

Érdekesen alakult volna a nyilvántartott álláskeresők száma, ha a gazdasági válság nem 

következett volna be. A meglévő adatokra illesztett előrejelző modell szerint a gazdasági 

válság nélkül 2009 telén 2500 fővel több regisztrált álláskeresővel kellett volna számolni, 
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ugyanakkor a szezonalitás tendenciája teljesen megegyezik a valós adatsorral, 

megközelítőleg a 2500 fővel magasabb érték megmaradt volna a nyári időszakban is. Ami 

a válság hatását mutatja, hogy az előrejelzés válság nélkül nem eredményezett 2010 

márciusára olyan magas létszámot, mint az valójában volt. A válság nélkül is növekedett 

volna a nyilvántartott álláskeresők száma, de nem akkora mértékben, mint amelyet a válság 

eredményezett.  

 

 
31. ábra: Előrejelzés eredménye, ha gazdasági válság nem lett volna 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2012) 

 

 

5. tézis:  

a) Az ARIMA módszert a nyilvántartott álláskeresők számának múltbeli időszakának 

idősorára alkalmazva beigazolódott, hogy az előrejelzett adatok és a valós adatok 95%-os 

megbízhatósági szinten illeszkednek. Az előrejelzési módszerrel 24 hónapra készített 

prognózis a régió foglalkoztatási helyzetének további kisebb mértékű romlását vetíti előre 

a regionális foglalkoztatáspolitika számára.   

b) Az Észak-magyarországi régió nyilvántartott álláskeresőinek előrejelzése a válság 18 

hónapjára és a tényleges változások közötti különbség igazolja a régióban a késleltetett 

munkaerő-piaci hatás (hiszterézis) érvényesülését.  
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3. A kelet-közép-európai országok foglalkoztatáspolitikái és az 

alternatív munkaerő-piaci megoldások 
 
 

Az országok és régióik munkaerő-piaci keresleti és kínálati oldalainak statisztikai adatokon 

nyugvó elemzését, foglalkoztatáspolitikai intézkedések, célkitűzések bemutatásával 

egészítem ki, hogy a kelet-közép-európai térség Európai Unión belüli sajátos helyzetét 

jobban érzékeltetni tudjam. A választott országok foglalkoztatáspolitikájának és a régiók 

munkaerő-piaci helyzetének alakulásával való kölcsönhatásai feltárásával és értékelésével 

válik lehetővé az átmeneti gazdaságok globális munkaerő-piaci kihívásokra adott 

válaszaiban rejlő hasonlóságok és különbségek felvázolása, az esetlegesen kimutatható 

kelet-közép-európai jelleg megfogalmazása. 

 

3.1. Foglalkoztatáspolitika európai kontextusban 

 

6. hipotézis:  

A kelet-közép-európai országok foglalkoztatáspolitikai törekvései túlzott mértékben 

követik az európai foglalkoztatási irányvonalakat, nem elégséges figyelmet fordítva az 

országos sajátosságokra.  

 

Elsősorban fontos tisztázni a különbséget a nemzeti és közösségi foglalkoztatáspolitikák 

között. A nemzeti foglalkoztatáspolitika egy adott ország munkaerő-piaci szabályozására, 

alakítására szolgáló eszközök, politikák és tevékenységek összessége. Ezzel szemben a 

közösségi foglalkoztatáspolitika nem érinti közvetlenül a munkaerőpiacot, hanem a 

koordináció eszközével kívánja a nemzeti foglalkoztatáspolitikák alakulását befolyásolni. 

A közös foglalkoztatási stratégia révén az Európai Tanács minden évben elemzi az Unió 

foglalkoztatási helyzetét és ennek eredményeképpen foglalkoztatási irányvonalakat fogad 

el, amelyeket a tagállamoknak figyelembe kell venni a saját foglalkoztatáspolitikájukat 

tartalmazó Nemzeti Akcióterv kidolgozásakor. Az irányvonalak alkalmazásának 

eredményeiről a tagállamok éves jelentésekben beszámolnak, majd a koordinációs 

folyamat kezdődik elölről és újabb irányvonalak kerülnek kijelölésre.  

A szociális jog kialakulására hatással volt a jog utilitarista individualisztikus felfogásának 

a csődje, ami lehetővé tette egy új, szocialisztikus jog kialakulását, ami az állami 

beavatkozás elvét akarta ismét megvalósítani. „Az állami beavatkozást a jogalkotásban 

nem valamely uralkodó társadalmi csoport érdekeinek a politikája, hanem az összesség, az 

egész társadalom érdekeinek politikája, az ún. szociálpolitika irányítsa.”266
 

 

A szakirodalmakban többféle nagyon hasonló meghatározás olvasható a 

foglalkoztatáspolitika meghatározására: „A foglalkoztatáspolitika a közösségi 

szociálpolitika viszonylag új, és meglehetősen speciális területe. Új, hiszen a 

foglalkoztatáspolitika a jogi alapjait tekintve csak a közelmúltban, az 1997-ben elfogadott 

Amszterdami Szerződéssel emelkedett a közösségi politikák szintjére.”267
 Egy másik 

definíció szerint: „A foglalkoztatáspolitika a közösségi szociálpolitika új és speciális 

területe. Új, amennyiben az 1997-ben elfogadott amszterdami szerződéssel vált a közösségi 

politikák részévé. Specialitása pedig a szabályozásában rejlik, amely csorbítatlanul hagyja 
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 Szirtes A. (1913) 12. old. 
267

 Nagy K. (2000) 51. old. 
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a tagállamok kompetenciáját a foglalkoztatáspolitika alakításában, és nem jogi 

eszközökkel segíti a közös célok elérését.”268
 

 

A foglalkoztatottság alakítója egyik oldalról a piac, másik oldalról az ezt befolyásoló 

kormányzati politika. A foglalkoztatáspolitika megvalósítása a kormányzati-

önkormányzati és vállalkozási szféra egészének együttes kompetenciája, amelyben a 

kormányzat a foglalkoztatási cél elérése érdekében természetesen épít a gazdaság 

szereplőinek közreműködésére. A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső 

szabályozó rendszere, amelyik a munkaerőpiacot úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal 

rugalmasabb és harmonikusabb legyen annak működése, segítse elő a munkaerő-piaci 

egyensúly létrejöttét és egyúttal érvényesüljenek, mozgásteret, megvalósulási lehetőséget 

kapjanak a társadalmi-szociális funkciók is.
269

 

A foglalkoztatáspolitika feladatait segítik egyéb területek is (a teljesség igénye nélkül): a 

gazdaságpolitika, a jog, a jövedelempolitika, a monetáris és fiskális politika, a 

népesedéspolitika, a szociális partnerség, a szociálpolitika és az oktatáspolitika. 

 

3.1.1. A múlt eseményeinek áttekintése 

 

A közösségi joganyagot a közösségi vívmányok (ún. Acquis Communautaire) 

tartalmazzák, melyek a következő jogból állnak: elsődleges jogok, másodlagos jogok és 

puha jogok. A szociális szemlélet – kis mértékben – már az Európai Szén- és Acél 

Közösség létrehozásáról rendelkező Párizsi Szerződésben (1951) megjelent. A 

foglalkoztatáspolitikát külön cím alatt jelentették meg, ez is mutatja a téma kiemelt 

jelentőségét, ugyanakkor a rendelkezések még csak az információgyűjtésre és a 

konzultációs mechanizmusra vonatkozó szabályokat tartalmazták. Az Európai 

Atomenergia Közösséget 1957-ben a Római Szerződés hozta létre, amely a szociálpolitika 

terén nem hozott lényeges előrelépést, kivéve a munkahelyi egészség- és biztonságvédelmi 

szabályokat. Az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés (1957) 

rendelkezik a közös szociálpolitikáról, de a szociálpolitika országonként más 

jelentéstartalommal bír, melynek egységesítése nehézkes lett volna. A szociális biztonsági 

rendszerek harmonizációját az ESZAK működésével kapcsolatban az addigi tapasztalatok 

és az ún. Ohlin jelentés, továbbá a harmonizáció előre látható nehézségei miatt vetették 

el.
270

  

 

Az 1957-1972 közötti időszakban nem volt jelentős változás a szociálpolitika terén, a 

középpontban a munkaerő szabad áramlása állt. A neo-liberális gazdaságpolitikai 

intézkedések révén gyakorlatilag nem volt munkanélküliség ez EK területén belül, így a 

szociális intézkedések fejlődése leállt.
271

  

 

Az Európa Tanács dokumentuma az Európai Szociális Karta (1961) jelentősége nem 

vitatott. Az Európai Szociális Karta és a Kiegészítő Jegyzőkönyv két fő területet ölel fel, az 

egyik a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogok, a másik terült a szociális kohézióhoz 

kapcsolódó jogokat tartalmazza. 1972-ben a Párizsi Csúcstalálkozóig felmerült az igény 

egy átfogóbb, mélyebb változásokat hozó szociálpolitika iránt. Az államfők megegyeztek 

abban, hogy a Közös Piac továbbfejlesztése révén aktív programokkal erősítik a szociális 
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 Hárs Á. – Landau E. – Nagy K. (2005) 15. old. 
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 Halmos Cs. (2006) 31. old.  
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 Gyulavári T. – Könczei Gy. (2000) 26-27. old. 
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 Gyulavári T. – Könczei Gy. (2000) 33. old. 
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dimenziót is. A közösség első Szociális Akcióprogramját 1974-ben fogadták el, az Európai 

Bizottság által 1971-ben elkezdett intenzív munka eredményeként. 1974-1986 közötti 

időszakban a szociális kérdések joganyagai eltértek a korábbi időszak anyagaitól. 

Korábban a munkaerő szabad áramlása állt a középpontban, az 1970-es évekre pedig már 

egyre több és sokszínűbb közösségi jogszabályt hoztak létre. Az Egységes Európai 

Okmányban (1986) egyetlen dokumentumba foglalva hajtotta végre az alapító szerződések 

revízióját. A munkaadók és munkavállalók európai csúcsszervei közötti szociális 

párbeszéd mellett a gazdasági és szociális kohézió tekinthető olyan területnek, amely ekkor 

került be az elsődleges jogba. Ezt részben a Francois Mitterand-féle szociális tér gondolata 

és Jacques Delors elnök szociális érzékenysége okozta. 
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Az 1990-es éveket tekinthetjük a szociális jog „fénykorának”, ugyanis ebben az 

időszakban alkották meg a közösség szociális joganyagának jelentős részét. A szociális 

jogra és a foglalkoztatáspolitikai irányvonalak fejlődésére igenis szükség volt, hiszen az 

akkori gazdaságra a munkanélküliek magas száma rányomta a bélyegét és ez negatív 

hatással volt a gazdasági folyamatokra is. 1989-ben megszületett a Közösségi Karta a 

Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól. Az Egységes Európai Okmány sem oldotta 

meg a szociális kérdéseket, azokat nyitva hagyta. Az Európai Parlament akarata alapján a 

Karta a tagállamokra nézve kötelező erejű jogi dokumentum lett volna, de ez meghiúsult az 

angolok elutasítása miatt. (Az angolok szerint a Kartában foglalt jogok ellehetetlenítették 

volna az angol munkaerőpiacot.) Így a Karta „ünnepélyes deklaráció” maradt, amit nehéz 

beilleszteni a Közösségi jogrendszerbe. A Karta jelentőségét az is akadályozta, hogy a 

szubszidiaritás elve ekkor került előtérbe és eszerint a Közösség csak olyan hatáskörökkel 

bírt volna, amelyeket a tagállamok ráruháztak. A szubszidiaritás elvének egyik jelentése a 

Kartával kapcsolatban az, hogy a szociálpolitika terén az uniformitás, azaz a szabályok 

közösségi harmonizációja nem lehetséges. 1993-ban fogadták el az ún. Fehér Könyvet 

(Növekedés, versenyképesség és foglalkoztatatás címmel). Az 1990-es években szociális 

téren az első számú problémát a növekvő munkanélküliség jelentette. Az angol parlamenti 

gyakorlatban a Zöld Könyv tartalmazza a jogszabály-előkészítés első változatát (javaslat-

tervezetét), és a Fehér Könyv jelenti a következő lépést az angol és az Európai Bizottság 

munkáiban is. Az uniót érintő magas munkanélküliség megoldásaként hozták létre ezt a 

Fehér Könyvet. A következő állomás a Szociálpolitikáról szóló Zöld Könyv (1993) és 

Fehér Könyv (1994) volt.  

1994-ben az Esseni ülésen az Esseni Prioritások néven elfogadták a korábbi Fehér Könyv 

ajánlásainak tömörebb változatát, melynek gyakorlatban való átültetését közös 

foglalkoztatáspolitika hiányában a tagállamok foglalkoztatáspolitikáján keresztül kívánták 

megvalósítani. A végrehajtások révén mégsem történt érdemi előrelépés a foglalkoztatási 

helyzet javításában. 
273

 

Az Amszterdami Szerződés (1997) foglalkoztatási része erősen vitatott volt az elfogadás 

előtt. A svédek szerint a Közösség célja a teljes foglalkoztatás legyen, míg az angolok és a 

németek szerint a foglalkoztatásról nem kellene szót ejteni a módosító szerződésben. A 

politikai változások révén a Szerződésbe mégis belekerült a foglalkoztatási fejezet, melyet 

el is fogadtak. A Szerződésnek köszönhetően minden évben Európai Tanácsi üléseket 

tartottak és az éves foglalkoztatási irányvonalakat megtárgyalták. 
274

 

 

Az Európai Foglalkoztatási Stratégiát (1997) eredetileg öt évre tervezték nagyjában és 

egészében azonos irányvonalak követésével, amelyek azt célozták, hogy a gazdaság 
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élénkülése tartósan együtt járjon nagyszámú munkahelyteremtéssel és a makrogazdasági 

környezet stabilizálódásával. Ehhez négy cselekvési irányt (pillért) jelöltek ki: 

1. a foglalkoztathatóság javítását, 

2. vállalkozásbarát környezet megteremtését, 

3. alkalmazkodóképesség fejlesztése, 

4. a nők és férfiak esélyegyenlőségi politikájának a megerősítését.
275

 

 

Az Európai Bizottság 1999 júliusában javaslatot tett a szociális védelem egyeztetett 

stratégiájának kidolgozására, amelyek a Lisszaboni Csúcs során jelentek meg. Az Európai 

Tanács 2000. március 23-24-én tartott ülése nagy jelentőséggel bírt, hiszen ezt tekinthetjük 

a lisszaboni folyamat elindulásának, ami a szociálpolitikát egyenrangú helyzetbe állította 

más politikákkal és megtette az első lépést a koordináció nyitott módszerének bevezetése 

felé. A csúcs záródokumentuma egységes keretben szemléli az Unió előtt álló gazdasági, 

foglalkoztatási és társadalmi kihívásokat, s azokra az elkövetkezendő évtizedre szóló új 

stratégiai cél kijelölésével válaszolt. 
276

  

 

 „A lisszaboni célok nagy kihívást jelentenek, de Európa nem engedheti meg magának, 

hogy lemondjon róluk. Egyrészt demográfiai okokból, másrészt versenypozíciója 

megerősítésének a kényszere miatt.”
277

 A Lisszaboni Stratégia megszületése óta nagy 

hatással van az Európai Unió tagországaira és komoly kihívást jelentenek minden korban. 

Fő célkitűzése volt, hogy az Európai Unió a világ legversenyképesebb és 

legdinamikusabban fejlődő tudásalapú társadalma és gazdasága legyen 2010-re, amely 

képes a fenntartható gazdasági növekedés elérésére, több munkahely teremtésére és 

erősebb társadalmi kohézió létrehozására. Fő irányvonala hármas célt tartalmazott: 

gazdaság megreformálása, a szociális modell korszerűsítése és a megfelelő 

makrogazdasági politika. A Lisszaboni Stratégia célkitűzései sok tagország számára 

nehezen megvalósíthatóak, így volt ezzel Magyarország is. Az unió ellenőrizte a 

folyamatok alakulását oly módon, hogy a helyzet változását megvizsgálja és javaslatokat 

tett a célok minél hamarabbi elérése érdekében. A 2003 (Wim-Kok jelentés) és 2006. évi 

helyzetfelmérés eredményeképpen nem szabad lemondani a lisszaboni célkitűzésekről, a 

célok átstrukturálására kellett a figyelmet fordítani.  

 

Az Európai Tanács 2005 tavaszán értékelte a stratégia első öt évét, és megállapította, hogy  

a kitűzött célokból csak kevés valósult meg. Az eredményesség fokozása érdekében úgy 

döntöttek, hogy az átstrukturált és leegyszerűsített stratégia középpontjába a növekedést és 

a foglalkoztatást állítják, és a nemzeti akciótervek révén erősítik a tagállamok 

elkötelezettségét a reformok végrehajtása iránt. Az újraindított stratégia három fő területe:  

 Európa legyen vonzó hely a beruházóknak, 

 tudás és innováció a növekedés érdekében,  

 és több munkahelyteremtés. 
278

 

 

A fejlődés iránya már prognosztizálható, ennek következtében hazánk is a felzárkózás 

egyik állomása lehet. A gazdasági és társadalmi stabilitás megteremtése előtt a megfelelő 

hátteret kell kialakítani, amihez elengedhetetlen a jogrendszer egységesítése és a 

tagországok jogainak egymáshoz közelítése. A Lisszaboni Stratégia a munkaerő-piaci 

folyamatokat is szabályozza, egyik cél a foglalkoztatási szint 70%-ra történő növelése és 
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ezzel párhuzamosan a munkanélküliség csökkentése. A kitűzött céloknak Európa legtöbb 

országa nem tudott eleget tenni a 2010. év évégre (Hollandia, Dánia, Svédország, Ausztria, 

Németország és Ciprus teljesítette csupán).  

 

2001. március 23-24-én Stockholmban tartott közösségi csúcs prioritásaként a teljes 

foglalkoztatás megteremtését határozták meg egy versenyképes unióban. Ezt fogalmazták 

meg célként 1997-ben az Amszterdami Szerződés elfogadásakor. Akkor a teljes 

foglalkoztatás, mint cél nem került be az alapszerződési rendszerbe, de 2001-ben 

elfogadták ezt. A csúcs záródokumentuma szerint a teljes foglalkoztatás elérését a 

népesség öregedése indokolja. A teljes foglalkoztatás megvalósítása érdekében a Tanács 

megjelölte a foglalkoztatás 2005 januárjára elérendő szintjeit: a foglalkoztatás átlagos 

mértékének el kell érnie a 67%-os, a női foglalkoztatásnak pedig az 57%-os arányt, aminek 

megvalósítását a tagállamoknak – sajátos körülményeikre tekintettel - Nemzeti 

Foglalkoztatási Terveikkel kell biztosítaniuk. 
279

  

 

Az Európa 2020 Stratégia szintén három prioritást jelölt meg a programjában, melyek 

három pillérnek is tekinthetőek: 

1. a szaktudásra és az innovációra fektetett növekedés (intelligens pillér)  

2. egy közösség-érzékeny, magas foglalkoztatottsági rátával rendelkező befogadó 

társadalom (inkluzív pillér) 

3. fejlett versenyképességgel rendelkező, fejlődni képes gazdaság (fenntartható 

pillér).
280

 

Az Európa 2020 Stratégia célja a koncentrált iránymutatás és a számszerűsített programok, 

tervében és megvalósításában nem tesz különbséget az országok között; a kivitelezés 

hatásfokát az ösztönzés és az ellenőrzés megerősítésével kívánja javítani. A 

foglalkoztatásra vonatkozó célérték 2020-ra szintén 70%, a változás a korosztály 

módosításában jelentik meg, ugyanis itt a 20-64 év közötti korcsoport foglalkoztatási 

rátáját vesszük figyelembe, ami jelentős eltérés a Lisszaboni Stratégia 15-64 év 

korcsoportjához képest. Fontos cél a fiatalkorúak munkanélküliségének csökkentése, az 

időskorúak foglalkoztatásának növelése és a szegénység csökkentése. 

 

3.2. Foglalkoztatáspolitikák Kelet-Közép-Európában 

 

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája jelentős mértékben meghatározza, keretek közé 

szorítja a nemzetállamok foglalkoztatási céljait, törekvéseit. Magyarország 

foglalkoztatáspolitikája a rendszerváltás után az akutális kormányzati céloknak 

megfelelően gyakran változott és más-más szempontok kerültek előtérbe. A rendszerváltást 

követő 3 évben hazánkban másfél millió munkahely szűnt meg, melynek veszteségeit ma 

is érezni. A Horn-, az első Orbán-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt a 

munkanélküliség csökkentése és a munkahelyteremtés célként megjelentek, de tartós 

eredményeket nem tudtak elérni a munkaerőpiacon.
281

  

 

A kelet-közép-európai országok legaktuálisabb foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseit 

szükségesnek tartottam megvizsgálni, de nehézségekbe ütköztem, ugyanis néhány ország 

esetében ilyen dokumentumok csak az adott ország nemzeti nyelvén voltak elérhetőek. Így 
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minden ország esetében egységesen a National Reform Program (NRP) 2012. évi 

dokumentumait elemeztem ugyanazon szempontok alapján, mindegyik NRP az Európa 

2020 Stratégia fő céljaira épít (27. táblázat). Az alábbiakban az egyes országokra jellemző 

foglalkoztatási célokat tekintem át.  

 

27. táblázat: Kelet-Közép-Európa foglalkoztatáspolitikája országonként 

Ország Elérendő célértékek  

2020-ra 

Prioritások Atipikus 

foglalkoztatás 

NRP 

hossza 

Cseh-
ország 

foglalkoztatási ráta: 75% 

idősek foglalkoztatása: 55% 

munkanélküliségi ráta: n.a. 
 

-aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközöket alkalmaz,  

-fiatalok munkanélküliségének 
csökkentése  

nem jelenik meg 117 oldal, 

ebből 12 

oldal a 
foglalkoz-

tatási rész 

Észt-
ország 

foglalkoztatási ráta: 75%  

idősek foglalkoztatása: n.a. 

munkanélküliségi ráta: 2,5% 

 

-aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközöket alkalmaz,  

-munkanélküliség csökkentése,  

-életminőség javítása, 

oktatás fejlesztése 

nem jelenik meg 77 oldal, 

ebből 5 

oldal a 

foglalkoz-

tatási rész 

Lett-
ország 

foglalkoztatási ráta: 73% 

idősek foglalkoztatása: n.a. 

munkanélküliségi ráta: n.a. 

-vállalkozások fejlesztése,  

-adminisztratív terhek 

csökkentése,  

-oktatás fejlesztése,  

-munkanélküliség csökkentése,  

-mobilitás támogatása, 

nem jelenik meg 60 oldal, 

ebből 6 

oldal a 

foglalkoz-

tatási rész 

Litvánia foglalkoztatási ráta: 72,8% 

idősek foglalkoztatása: 53,4% 

munkanélküliségi ráta: n.a. 

-gazdaságilag aktívak számának 

növelése,  

-oktatás fejlesztése,  

-új munkahelyek teremtése,  

-Munka Törvénykönyvének 

módosítása egy hatékonyabb 

szabályozási rendszer 
megteremtéséért 

nem jelenik meg 42 oldal, 

ebből 7 

oldal a 

foglalkoz-

tatási rész 

Magyar-
ország 

foglalkoztatási ráta: 75% 

idősek foglalkoztatása: n.a. 

munkanélküliségi ráta: n.a. 

-inaktivitás csökkentése, 

-korai nyugdíjazás megszüntetése, 

-fogyatékosok foglalkoztatásának 

növelése, 

-rugalmas munkaerőpiac 

megteremtése, 
-szakképzési rendszer fejlesztése, 

-fiatalok a fókuszban, 

-idősek foglalkoztatásának 

növelése 

rugalmas 

foglalkoztatási 

formák előtérbe 

helyezése, 

(továbbá 

közfoglalkoztatás 
támogatása) 

156 oldal, 

ebből 27 

oldal a 

foglalkoz-

tatási rész 

Lengyel-
ország 

foglalkoztatási ráta: 71% 

idősek foglalkoztatása: n.a. 
munkanélküliségi ráta: n.a. 

-LLL fejlesztése, 

-idősek foglalkoztatásának 
növelése (50+ programok), 

-fiatalok foglalkoztatásának 

növelése (30- programok), 

-alacsonyabb foglalkoztatási 

terhek 

nem jelenik meg 71 oldal, 

ebből 4 
oldal a 

foglalkoz-

tatási rész 

Szlovákia foglalkoztatási ráta: 72% 

idősek foglalkoztatása: n.a. 
munkanélküliségi ráta: 3% 

-fiatalok foglalkoztatásának 

növelése, 
-hátrányos helyzetűek 

foglalkoztatásának növelése, 

-oktatás fejlesztése, 

-új munkahelyek teremtése 

nem jelenik meg 41 oldal, 

ebből 3 
oldal a 

foglalkoz-

tatási rész 

Szlovénia Nem elérhető sem szlovén, sem angol nyelven a Nemzeti Reform Program 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) az NRP (2012) dokumentumok alapján 
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A megvizsgált NRP dokumentumok alapján kirajzolódik, hogy a legtöbb ország az Európa 

2020 Stratégiában elfogadott 75%-os foglalkoztatási rátát tekinti elvárható és teljesítendő 

kritériumnak. Az időskorúak foglalkoztatásánál Csehország és Litvánia adott meg 

célértéket, a többi ország erre nem tért ki. A munkanélküliségi ráta Észtország és Szlovákia 

esetében került meghatározásra, ott is irreálisan alacsony célértékkel (2,5-3%). A 

prioritások között többnyire az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása jelenik 

meg, a legtöbb esetben nincs pontosan megnevezve az alkalmazandó eszköz. Az 

életminőség javításában, az oktatás fejlesztésében, új munkahelyek teremtésében és a 

mobilitás támogatásában látja a legtöbb ország a munkaerőpiac jövőbeli fejlesztését. 

Ugyanakkor az ezekhez hozzárendelni kívánt támogatási összegek vagy programok nem 

kerültek megemlítésre a dokumentumokban. A vizsgált Nemzeti Reform Programok közül 

Magyarországon foglalkoztak a legtöbb oldalon keresztül ezzel a témával (27 oldal), míg a 

többi ország 3-10 oldalban foglalta össze nagyon röviden a foglalkoztatási prioritásokat. 

Meglepő, hogy az atipikus foglalkoztatást csupán Magyarország említi meg az anyagban és 

itt sem részletezték ennek a megvalósítási formáit. Összességében megállapítható, hogy az 

országok foglalkoztatási irányvonalait az Európa 2020 Stratégia gyökeresen meghatározza, 

azt tekintik követendő célnak és hiányoznak az országspecifikus irányvonalak. 

A foglalkoztatáspolitikák eszközrendszerének feltárásához a vizsgált országok 

foglalkoztatáspolitikai kiadásainak a népességszámmal arányosan korrigált egy főre jutó 

nagyságát elemeztem (32. ábra). Alapvetően az egy lakosra jutó kiadás 20-100 euro 

nagyságot tesz ki, a 100 euro feletti összeggel Szlovénia, Észtország és Magyarország 

rendelkezett. Minden országban a tendencia emelkedő, ám Szlovéniában és Észtországban 

az időszakon belül stagnáló vagy csökkenő szakaszok, majd hirtelen felemelkedő szakasz 

is megfigyelhető. A gazdasági válság hatására 2009. évre minden országban ugrásszerűen 

emelkedtek a foglalkoztatáspolitikai kiadások. A kiadások összértékének vizsgálata 

önmagában nem ad elég információt, így tovább elemeztem a foglalkoztatáspolitikai 

kiadások összetételét (14. melléklet). 

 

 
32. ábra: Foglalkoztatáspolitikai kiadások népességszámmal korrigálva (euro/fő) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Eurostat adatok alapján 

 

Az egyes kiadások típusát a teljes kiadások összegéhez viszonyítottam 2005. és 2010. 

években (33. ábra és 34. ábra). 2005-ben a legnagyobb arányt egyértelműen a 

munkanélküliek támogatása teszi ki. A legjelentősebb összeggel Észtország támogatja a 

munka nélkül maradott lakosait, a sorban Lettország és Magyarország követi mindkét 

évben. 2005. évben Magyarország 341 millió eurót költött a munkanélküliek támogatására, 
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míg Lengyelország 745 millió eurót. Észtországban a munkanélküliek támogatása a teljes 

támogatáson belül 63,3% volt, Magyarországon 55,72%, míg a legalacsonyabb 

Lengyelországban 23,8%. Kiurgóan magas volt a korai nyugdíjazásra fordított kiadás 

Lengyelországban (1.350 millió euro, azaz 43,7%). Az aktív foglalkoztatáspolitikai 

eszközök közül a munkaerő-piaci szolgáltatásokra 2005. évben Szlovákia fordította a 

legtöbbet (28,1%-ban), majd Csehország (25,9%), Magyarország a középmezőnybe 

tartozott (13,7%), míg a legkevesebb ráfordítás Lengyelországban volt (5,4%) a teljes 

kiadásokhoz képest. A tréningekre fordított kiadások a Balti államokban 15-20% közöttiek 

a teljes kiadáshoz képest, míg a többi országban elenyésző a tréningekre fordított kiadás. A 

passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök sokkal jelentősebbek minden vizsgált országban, 

mint az aktív eszközök, ami a munkaerőpiac kedvezőtlen állapota mellett a 

foglalkoztatáspolitika konzervativizmusát is mutatja.  
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33. ábra: Foglalkoztatáspolitikai kiadások aránya (%) a teljes kiadáshoz képest 

(2005)  

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Eurostat adatok alapján 

 

2010-ben a gazdasági válságra a foglalkoztatáspolitika minden országban a passzív 

eszközök összegének és arányának növelésével válaszolt. A munkanélküliek támogatása 

jelentősen megemelkedett mindenhol. A munkanélküliek támogatása Észtországban a 

legnagyobb arányú (79%) a teljes kiadáson belül, hasonló mértékű növekedést 

eredményezett a gazdasági válság Litvánia esetében is (59%). Litvániában 5 év alatt a 

munkanélküliek támogatása 30 százalékponttal lett magasabb, Észtországban 15,7 

százalékponttal. Meglepő módon Lettországban, Magyarországon és Szlovákiában a 

munkanélküliek támogatására fordított kiadások aránya 2-3 százalékponttal csökkentek, 

annak ellenére, hogy a gazdasági válság hatására a munkanélküliségi ráta a 2005. évihez 

képest magasabb lett ezekben az országokban is. Lettországban és Magyarországon 

válságkezelési technikaként a közvetlen munkahelyteremtésre szánt támogatásának 

jelentős növelését alkalmazták, míg Szlovákiában a foglalkoztatás ösztönzését helyezték az 

előtérbe. A többi aktív foglalkoztatáspolitikai eszközre költött kiadás 5 év alatt lecsökkent, 

a legnagyobb mértékben a munkaerő-piaci szolgáltatásokra és a tréningekre fordítható 

kiadásokat fogták vissza.  
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34. ábra: Foglalkoztatáspolitikai kiadások aránya (%) a teljes kiadáshoz képest 

(2010)  

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Eurostat adatok alapján 

 

Bár a foglalkoztatáspolitika deklarált céljaiban a vizsgált országok között jelentős 

különbség nem mutatható ki, addig a foglalkoztatáspolitika eszközeit differenciáltabban 

alkalmazzák. 

 

Az Európai Bizottság az Employment in Europe kiadványsorozat 2006. és 2008. évi 

tematikus számában az európai országok munkaerőpiacát és foglalkoztatáspolitikáját 

értékelte. A szerzők készítettek egy csoportosítást klaszteranalízissel több, mint 40 

mutatóra a Leaken-i indikátorok (többek között a munka minősége, az élethosszig tartó 

tanulás, a nemi szegregáció, a rugalmas és biztonságos munka, teljes kibocsátás, 

munkatermelékenység, bérek alakulása mutatók) alapján (28. táblázat). 

 

28. táblázat: Foglalkoztatáspolitikai/munkaerő-piaci modellek 

Modell Kontinentális 

modell 

Kelet-európai 

modell 

Északi 

modell 

Mediterrán 

modell 

Angolszász 

modell 

Országok Ausztria Bulgária Dánia Görögország Írország 
 Belgium Csehország Finnország Málta Nagy- 
 Belgium Észtország Hollandia Olaszország Britannia 
 Ciprus Lengyelország Svédország Portugália  
 Franciaország Lettország  Spanyolország  
 Luxemburg Litvánia    

 Németország Magyarország    
 Szlovénia Románia    
  Szlovákia    

Biztonság kicsi/közepes kicsi nagy kicsi kicsi 

Rugalmasság közepes/nagy közepes/nagy közepes/nagy kicsi nagy 

Adószint magas magas magas közepes alacsony 

Forrás: Saját szerkesztés Employment in Europe (2008), 159. old és Employment in 

Europe (2006), 107. old. alapján 
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Eszerint az általam vizsgált kelet-közép-európai országok a kelet-európai modellbe 

tartoznak, Szlovéniát kivéve. A foglalkoztatáspolitikai modellek a földrajzi elhelyezkedés 

szemponjából közel azonosak. A képzett klasztercsoportok nem mutatnak túl meglepő 

eredményt. Terveztem egy hasonló klaszteranalízis elvégzését az általam vizsgált kelet-

közép-európai országokra, de végül ennek elvetése mellett döntöttem, mivel nagyon 

speciális mutatószámokat kellene bevonni a számításokba, hogy valamilyen különbség 

kirazjolódjon az országok között.  

 

6. tézis:  

A kelet-közép-európai országok szintjén a foglalkoztatáspolitikai célok (2012. évi Nemzeti 

Reform Programok) egyértelműen az Európa 2020 Stratégia fő irányvonalait követik, alig 

építenek az egyes országok sajátosságaira és munkaerő-piaci igényeire. A 

foglalkoztatáspolitikai eszközök közül ebben az országcsoportban a passzív eszközök 

dominánsak. A gazdasági válságra  az aktív és passzív eszközök differenciált 

alkalmazásával reagáltak.  

 

3.3. Atipikus foglalkoztatási formák megjelenése és jogi szabályozásuk 

Kelet-Közép-Európában 

 

7. hipotézis: 

a) A klasszikus bérmunka világa már nem biztosít lehetőséget a foglalkoztatási problémák 

leküzdéséhez szükséges mértékű növelésre, az alternatív megoldásokban azonban még 

jelentős tartalékok rejlenek. 

b) Feltevésem szerint a kelet-közép-európai országok közül Magyarországon és 

Szlovákiában az atipikus foglalkoztatási formák alacsony arányának részbeni oka lehet a 

nem megfelelő jogi szabályozás és a jogi koherencia hiánya. 

 

A főáramú közgazdaságtan szerint a munkaerőpiacot ugyanúgy a keresleti-kínálati 

viszonyok határozzák meg, mint a termékek piacát. A munkaerőpiacon egyensúlyi állapot 

nagyon ritkán jön létre, így a piac vagy túlkeresletes vagy túlkínálatos, de semmiképpen 

sem egyensúlyi állapotú. Ha egyensúly alakul ki a munkaerőpiacon, akkor beszélhetünk 

teljes foglakoztatásról, amikor is a munkanélküliségnek az önkéntes formája áll fenn, 

valamint a munkanélküliség természetes rátája (NAIRU) van jelen. A gazdaságpolitika és 

azon belül a foglalkoztatáspolitika fő célja, hogy a kialakult egyensúlytalan helyzetet 

próbálja meg helyrebillenteni. A hagyományos foglalkoztatáspolitika nem minden esetben 

tud megoldást nyújtani, így egyéb alternatív megoldásokhoz kell nyúlni a célok elérése 

érdekében.  

A disszertácó ezen fejezetében azokat a foglalkoztatás-bővítési lehetőségeket tekintem át, 

amelyek nem a hagyományos foglalkoztatás tankönyvekből jól ismert elemeire építenek
282

, 

hanem újszerűségeikkel alternatív megoldásokként (atipikus foglalkoztatási formák, 

közösségi foglalkoztatás, szolidáris gazdaság) jelennek meg. 

 

3.3.1. Az atipikus foglalkoztatási formák trendje 

 

Az atipikus foglalkoztatás a kelet-közép-európai országokban minden ilyen foglalkoztatási 

formát tekintve elmarad az Európai Uniós átlagtól.  
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 Dabasi Halász Zs. (2011b)  
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35. ábra: Részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya (%) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Employment in Europe adatok alapján 

 

A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya Magyarországon és Szlovákiában a 

legalacsonyabb, amely az európai átlagtól (18,8% 2009-ben) is jelentősen elmarad (35. 

ábra). Az összehasonlítás kedvéért: Hollandiában 2009-ben a részmunkaidőben 

foglalkoztatottak aránya 48,3% volt, Dániában 26%. A részmunkaidő a gyakorlatban 

nagyon kedvező megoldás lehetne, a kutatók egy része azzal ért egyet, hogy az atipikus 

foglalkoztatás legjobb kifejezője a részmunkaidős foglalkoztatottak aránya. A 

munkakereslet alkalmazkodásának egyik eszköze a munkaidő csökkentés, aminek 

magyarországi sajátossága, hogy a válság miatt a részmunkaidőben foglalkoztatottak 

aránya jelentősen megnőtt.
283

 

 

 
36. ábra: Önfoglalkoztatottak aránya (%) 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) Employment in Europe adatok alapján 

 

Az önfoglalkoztatottak arányát (36. ábra) megvizsgálva a legkedvezőtlenebb helyzet 

Észtországban jelenik meg, Szlovákia esetében az elmúlt 10 év alatt az arány 

megduplázódott, itt figyelhető meg a legdinamikusabb növekedés. Felmerül a kérdés, hogy 

mi ennek az oka. Magyarország adatsora éppen ellenkező tendenciát mutat, mint Szlovákia 

esetében, az önfoglalkoztatottak aránya legcsökkent 12%-ra a kezdeti 17%-ról.  
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 Cseres-Gergely Zs. – Szőke B. (2011) 30-31. old. 
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Feltevésem szerint a kelet-közép-európai térségben azért olyan alacsony az atipikus 

foglalkoztatásban résztvevők aránya, mert a jogi szabályozás nem ad megfelelő kereteket 

és nem teremti meg a jól szabályozott hátteret.  

 

3.3.2. Az atipikus foglalkoztatási formák főbb típusai és jogi szabályozásuk 

 

Ehhez az alfejezethez kutatási kérdésként az alábbiakat fogalmaztam meg:  

1. Az atipikus foglalkoztatás alacsony tendenciájának részbeni okaként tekinthetjük-e 

a jogszabályi hátteret Magyarországon és Szlovákiában?  

2. Az atipikus munkaviszonyok keretében foglalkoztatott munkavállalókat megilletik-

e ugyanazok a jogok, mint a hagyományos (tipikus) munkaviszonyok keretében 

alkalmazott munkavállalókat?  

3. Magyarországon a 2012. július 1-től hatályos 2012. évi I. törvény a Munka 

Törvénykönyvéről (továbbiakban: Mt.) és Szlovákiában a 311/2001. törvény 

pontosan és részletesen szabályozza az atipikus foglalkoztatási formák 

fogalomkörét, a munkavállalók, munkaadók jogait és kötelezettségeit, a kártérítési 

felelősségi kérdéseket vagy egyéb speciális területeket? 

A Munka Törvénykönyvét (2012. évi I. törvény) hazánk jogalkotói az elmúlt időszakban 

jelentősen átalakították, többször módosították, a korábbi 1992. évi XXII. törvényhez 

képest kardinális változtatásokat építettek be a jelenleg hatályos Munka Törvénykönyvébe. 

A hagyományostól eltérő foglalkoztatási típusokat az új törvény elődjénél néhol 

részletesebben, néhol kevésbé részletesen szabályozza. A törvény XV. fejezete tartalmazza 

a munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályokat, melyek közül az alábbiak 

a klasszikus atipikus foglalkoztatási formák: határozott idejű munkaviszony, 

távmunkavégzés, munkaerő-kölcsönzés és a részmunkaidő. A XVI. fejezet a munkaerő-

kölcsönzés szabályaival foglalkozik (az 1992. évi törvényhez képest jelentős változást itt 

nem lehet felfedezni). Szlovákiában a 311/2001. évi törvény a Munka Törvénykönyve
284

 

tartalmaz ide vonatkozó szabályokat. A szlovák kormány jelenleg a jogszabály 

átdolgozását végzi, ugyanis vissza kívánják állítani a végkielégítés intézményét és egyéb, a 

munkavállalók érdekeit védő intézményeket. A szlovák törvényben ugyanúgy nem 

szerepel külön fejezetben az atipikus foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezés. A 

törvénykönyv a részmunkaidőt, az otthonvégzett munkát, a távmunkát és a rugalmas 

munkaidőt szabályozza, tehát jóval kevesebb területet, mint a magyar jogszabály. A 

szlovák törvény nem tartalmaz utalásokat a munkaerőkölcsönzés speciális szabályaira sem. 

Indokolt lett volna talán egy külön fejezetet szentelni az atipikus foglalkoztatási formák 

szabályozásának és ott az összes típusra vonatkozóan a legfontosabb elemeket 

meghatározni.  

 

3.3.2.1. Távmunkavégzés 

 

A távmunka olyan foglalkoztatási forma, amely esetén a munkavállaló vagy munkáltató 

által megválasztott állandó vagy változó helyszínen, a hagyományos értelemben vett 

munkahelyen kívül folyik a munkavégzés nagy része, amikor is a munkavállaló a 

munkáltatóval, illetve esetleg az ügyfelekkel valamely modern kommunikációs eszköz 

segítségével tartja a kapcsolatot, ilyen formában számol be teljesítményéről.
285
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 311/2001. évi Munka Törvénykönyve (szlovákul: Zákonník práce, ZP), amely 2013. január 1-ig hatályos, 

disszertációmban a jogszabály 2012. augusztus 10-i módosításait is figyelembe vettem. 
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Kiss (2001) szűkebb és tágabb meghatározása jól értékelteti a távmunka sajátosságait: „a 

távmunkavégzést a munkavégzés helyének atipikus mivolta miatt szokás az atipikus 

foglalkoztatási formák közé sorolni…A legtágabb megközelítés szerint minden olyan 

munka távmunka, amikor a munkavégzés során a munkáltató és a munkavállaló térben 

távol van egymástól. Szűkebb értelemben távmunka az a munkaszervezeten belül végzett 

munka, amely a hagyományos szervezeti karakterektől térben és időben független.”286
  

 

A távmunka fogalmának megvalósulásához 3 feltételnek kell egyidejűleg fennállnia:  

 alternatív munkahelyen, ami lehet saját otthon, teleház, távmunka-központ, 

teleiroda, közlekedési eszközök, stb. történik a munkavégzés,  

 önállóan és rendszeresen, azaz heti egy-két vagy minden nap végzi munkáját a 

munkahelyétől távol a dolgozó.  

 elektronikus úton valósul meg a kapcsolattartás a munkaadóval, azaz a 

munkavállaló a feladatot elektronikus úton on-line kapja és így is továbbítja a kész 

anyagot a munkaadónak. 
287 

 

Az Európai Unió joganyagát vizsgálva, a távmunkavégzés vonatkozásában az ETUC 

(Európai Szakszervezeti Szövetség), az UNICE (Európai Gyáriparosok és Munkáltatók 

Szervezeteinek Szövetsége) és a CEEP (Állami Vállalatok Európai Központja) által 2002. 

július 16-án megkötött Európai Távmunka keretmegállapodás tartalma szolgál 

iránymutatásul. Ez az európai szociális partnerek megállapodása, jelenleg nem származik 

belőle a tagállamok számára jogharmonizációs kötelezettség.
288

 Ugyanakkor a 

keretmegállapodás távmunkára vonatkozó definíciójának tartalmi elemei visszaköszönnek 

mindkét ország törvényében, a magyar Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a 

„távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott 

olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel 

(együtt: számítástechnikai eszköz) végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.”289
  

 

A munkavállaló nem munkaszervezetben dolgozik, és a munkáltató és közte 

telekommunikációs kapcsolat áll fenn.  A távmunkát otthoni körülmények között, nem a 

vállalat tényleges telephelyén vagy székhelyén végzi a munkát. Az informatikai feltételek 

révén ez minden gond nélkül megoldható. A munkáltató felelős a munkafeladat 

előkészítéséért, pontos meghatározásáért, valamint az előállított eredményt ellenőrizheti. A 

munkavégzés alapjául szolgáló szerződés minősítése számos egyéb szempont 

figyelembevételétől függ, elsősorban a polgári jogi szabályozás, a Polgári Törvénykönyv 

hatálya alá tartozó jogviszonyok elhatárolása jelenthet problémát, mint pl. a megbízási 

szerződések, vagy a vállalkozási szerződések Magyarországon. 
290

 

 

A távmunka előnyeinek és hátrányainak ismertetésétől eltekintünk, de a legfontosabb 

jellemvonásokat kiemeljük. A távmunkások teljesítménye, akár 30%-kal is nőhet a 

hagyományos módon foglalkoztatott munkaerőkhöz képest. Könnyebben megoldható a 

rendkívüli munkavégzés. Rugalmas létszámgazdálkodás valósítható meg, mindig annyi 

munkaerő foglalkoztatható, amennyire éppen szükség van. A távmunkánál, a munkáltatói 

oldalról az utasítási és ellenőrzési jog erősen korlátozott, ezáltal nehezebben mérhető a 

munkavállaló teljesítménye. A hagyományos foglalkoztatáshoz képest az utasítási jog 
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eltérő: „a munkáltató utasítási joga – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a 

munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.”291 Itt a munkáltató 

utasítási joga csak a távmunkás által elvégzett feladatokra terjed ki, elviekben lehetőség 

van a széles körű utasítási jog alkalmazására is, de a gyakorlatban erre nem szokott sor 

kerülni. 
292

  

 

A távmunkára vonatkozó speciális kárfelelősségi kérdéseket a 2012. évi I. törvény a 

Munka Törvénykönyve nem érinti, szembetűnő a változás a korábbi, 1992. évi XXII. 

törvény távmunka szakaszához képest. Akkor részletesen szabályozták, aminek kiemelt 

jelentősége van, ugyanis a „távmunkát végző munkavállaló gondatlan károkozására 

vonatkozóan az általános munkaszerződésben rögzíthető másfél havi átlagkeresethez 

képest szigorúbb megállapodásra adott lehetőséget a jogalkotó. A kártérítés mértékét a 

munkaszerződés legfeljebb háromhavi átlagkeresetig határozhatta meg, ha a felek 

megállapodása szerint a munkáltató utasítási joga kizárólag a távmunkát végző 

munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki és a távmunkát végző 

munkavállaló a kárt e feladatok ellátásával összefüggésben okozta.”293
  

 

Hasonló a helyzet a munkáltató objektív kárfelelősségi kérdésével is a távmunka 

szabályozásának körében. Az 1992. évi XXII. törvény szabályozta ezt, az új (2012. évi I. 

törvény) már nem ad utalást erre, pedig ez szintén fontos rész, ugyanis a távmunka 

esetében a munkáltató helytállása enyhébb volt. A távmunkás munkaviszonyával 

összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintettel, teljes mértékében felelt a 

munkáltató, ha a kár bekövetkezte a munkáltató székhelyétől elkülönült helyen nem a 

munkáltató által biztosított eszközzel történő munkavégzéssel, vagy a távmunkát végző 

munkavállaló által biztosított és a munkaviszonyból eredő kötelezettség teljesítéséhez 

használt eszközzel állt okozati összefüggésben.
294

 

  

A távmunka esetében az ellenőrzés kérdése szintén kardinális, ugyanis ebben az esetben 

szűkebb körű és a távmunka helyszíne miatt is máshogyan alakul, mint a hagyományos 

foglalkoztatás körében. „A munkavégzés ellenőrzése során a munkáltató nem tekinthet be a 

munkavállalónak a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, nem a 

munkaviszonyból összefüggő adataiba…Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató 

állapítja meg az ellenőrzés módját és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén 

történő ellenőrzés esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az 

ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló 

ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.”295 

 

A szlovák jogszabály nem ad ilyen részletes útmutatást a speciális kérdésekre, a távmunkát 

csupán definiálja, majd a felelősségi kérdéseket összevontan kezeli a hagyományos 

foglalkoztatásra vonatkozó szakaszokkal.
296  
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3.3.2.2. Részmunkaidő 

 

A részmunkaidő fogalmának a nemzetközi jogforrásokban nincs egységes meghatározása. 

Az ILO-definíció szerint a részmunkaidő jelentősen rövidebb, mint a normál munkaidő. Az 

OECD - elsősorban statisztikai megfontolásokból - a heti 30 óránál kevesebb munkaidő 

fogalmát használja. Az EU részmunkaidőről szóló irányelve az azonos munkahelyen teljes 

munkaidőben foglalkoztatottak munkaidejénél rövidebb időben foglalkoztatottakat tekinti 

részmunkaidős munkavállalónak. A részmunkaidős foglalkoztatás terjedése jól mutatja a 

megváltozott munkavállalói magatartást, ugyanis a részmunkaidő engedi meg a leginkább 

a munkavégzés összehangolását más tevékenységekkel – család, továbbtanulás, önkéntes 

munka. A részmunkaidőben történő foglalkoztatás célcsoportjai többségében a 

kisgyermekes édesanyák, a családtagot ápoló munkavállalók, a munka mellett 

tanulmányokat folytató egyének, az öregségi nyugdíj előtt állók, a rokkantnyugdíjasok és 

akik valamilyen egészségügyi károsodást szenvedtek el vagy valamilyen fokú testi vagy 

szellemi fogyatékossággal rendelkeznek.
297

  

 

Foglalkoztatáspolitikai szempontból azért kedvelt ez a forma, mert gyorsabban járul hozzá 

a foglalkoztatottsági ráta növekedéséhez, mint a teljes munkaidős foglalkoztatás. 

„Foglalkoztatáspolitikai szempontból a részmunkaidő ugyancsak egymásnak ellentmondó 

érdekek szolgálatába állítható. Munkaerőhiány esetén pótlólagos kínálatot mobilizál: 

olyan munkavállalói csoportokat, akik más formában nem állnának munkába. Recesszió 

idején – a munkakörök megosztása révén – stabilizálja a foglalkoztatást és megelőzi a 

munkanélküliséget. Az állástalan emberek számára megkönnyíti a beilleszkedést vagy a 

visszalépést a munka világába.”298
  

 

A magyar Munka Törvénykönyve 9 helyen említi a részmunkaidő kifejezést, kevés 

speciális szabályt találunk a teljes munkaidőnél rövidebb munkavégzési formára, a szlovák 

törvény 15 helyen említi a részmunkaidő kifejezést.
299

 Egyik törvény sem határozza meg a 

részmunkaidő, a részmunkaidős munkavállaló fogalmát, valamint az erre a jogviszonyra 

vonatkozó sajátos elemeket sem.
300

 A részmunkaidő napi ledolgozandó munkaidejére az 

alábbi utalás jelenik meg: „a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a 

részmunkaidőt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet.”301
 Ez ugyanakkor mégsem 

tekinthető korrekt meghatározásnak, hiszen a részmunkaidő a gyakorlatban leginkább 4 

vagy 6 órás napi munkavégzést jelent. A szlovák törvény nem határoz meg napi 

munkavégzési időt sem, csak azt írja, hogy részmunkaidőben megállapodhatnak a felek. 

Mindként törvény a részmunkaidőt eltérő módon értelmezi, mint azt európai viszonylatban 

teszik. A jogok és kötelezettségek terén a munkavállalóra a munkajogi szabályok speciális 
rendelkezéseket sem tartalmaznak.

302
  

 

Az átmeneti gazdaságú, lemaradó országok számára jó lehetőség lenne a nyugdíj előtt álló 

munkavállalók részmunkaidőben történő foglalkoztatása, de ehhez szükség lenne a 

társadalombiztosítási rendszer átgondolása is. „Magyarországon a foglalkoztatás terhei 
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útját állják annak, hogy jelentősen bővüljön a részmunkaidőben foglalkoztatottak 

száma.”303 

 

A teljes munkaidőben és a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma Magyarországon 

2008 óta változó tendenciát követ. A részmunkaidős foglalkoztatottak létszáma 2007-től 

folyamatos emelkedést mutat, miközben egyre kevesebben kapnak munkát teljes 

munkaidőben – ez a gazdasági válságra adott munkaerő-piaci válasz. A munkaadók inkább 

részmunkaidőben alkalmazzák a munkaerőt, a válság miatti költségcsökkentés és 

termeléskiesés miatt. Ugyanakkor ez is bizonyítja, hogy a jövőbeli foglalkoztatás egyre 

inkább az alternatív megoldások irányába mozdul el. 

 

 
37. ábra: Teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (ezer fő) 

Magyarországon 2000-2011 között 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés (2013) 

 

3.3.2.3. Munkaerő-kölcsönzés 

 

A munkaerő kölcsönzésről rendelkezésre álló korlátozott számú statisztikai adatokkal 

eleve óvatosan kell bánni, ugyanis nem egészen a valós képet mutatják. Az adatokból 

olyan jelentős kérdésekre nem kapunk választ, mint hogy hány főt alkalmaznak 

rendszeresen a kölcsönbevevő cégek, nem tudjuk, hogy egyes munkavállalókkal mennyire 

elégedettek, ténylegesen hány munkanapot töltenek a cégnél. Csak egy növekvő vagy 

csökkenő trendet ismerünk. Ezen okok miatt óvatosan kell kezelni azokat a kijelentéseket, 

miszerint a munkaerő kölcsönzés hatékonyan hozzájárulna a munkaerőpiac rugalmasabbá 

válásához. Az tény, hogy az atipikus foglalkoztatási formák közül ez képviseli a 

legnagyobb részt.
304

 

 

A munkaerő-kölcsönzés a költségek csökkentésére létrejött speciális munkavégzési forma. 

A vállalatok számára fontos, hogy a személyzettel kapcsolatos költségeket előre láthassák, 

ezt a munkaerő-kölcsönzés még precízebbé és könnyebben kalkulálhatóvá teszi. A 

vállalatok rugalmasan tudnak alkalmazkodni a gyártott termék rendelésállományhoz képest 

és ennek megfelelően tudnak alkalmazni kevesebb vagy több kölcsönzött munkavállalót. 
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Általában vagy a nagyon magasan képzett munkavállalókat vagy a betanított munkásokat 

alkalmazzák a legnagyobb arányban a kölcsönbevevők. Ebben az esetben a 

munkavállalóval munkaszerződést kötő munkáltató és a tényleges foglalkoztató személye 

elkülönül egymástól. Fontos, hogy - garanciális okokból - csak olyan munkavállaló 

kölcsönözhető, akit kifejezetten ilyen céllal alkalmaztak, más dolgozó tehát nem kerülhet a 

munkáltatója döntése miatt ilyen helyzetbe. Éppen ezért munkaerő-kölcsönzéssel csak 

meghatározott feltételeknek megfelelő cégek foglalkozhatnak, hazánkban például 

nyilvántartásba kell vetetniük magukat ahhoz, hogy e tevékenységüket megkezdhessék.
305

 

A munkaerő-kölcsönzés a szlovák jogszabályban nem jelent meg. A magyar Munka 

Törvénykönyv 214. § (1) definíciója szerint: „a munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, 

amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 

munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi.”306 „A 

kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló 

munkavállalót munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek átengedi és 

munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönvevővel megosztva gyakorolja.”307
 

Kölcsönbeadó csak olyan szervezet lehet, akit a Munkaügyi Központ nyilvántartásba vett. 

„A kölcsönvevő az a munkáltató, aki a kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót 

foglalkoztatja és munkáltatói jogait, illetve kötelezettségeit a kölcsönbeadóval megosztva 

gyakorolja.”308
 A munkaerő-kölcsönzés célja, hogy a gazdálkodó szervezetek, vállalatok 

ideiglenesen felmerülő munkaerő szükségletét kielégítése a munkaerő-kölcsönző cégek 

szolgáltatásának bekapcsolásával.
309

  

 

Prugberger-Kenderes (2009) szerint „maga az elnevezés jogdogmatikailag pontatlan, sőt 

téves, mert a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég nem is ingyen, hanem fizetség, 

pontosabban bérleti díj ellenében bocsátja azt a munkaerőt a ténylegesen foglalkoztató 

rendelkezésére, akit a kölcsönző cég kikölcsönzés, azaz bérbeadás céljából alkalmaz. A 

munkaerő-kölcsönzés tehát egy bérleti tartalmú, nem ingyenes, hanem visszterhes 

jogviszony.”
310

 A munkaerő-kölcsönzés 2001. évi kodifikációja óta többször változott ez a 

fejezet a Munka Törvénykönyvében.
311

 2007. január 1-től az Egységes Magyar Munkaügyi 

Adatbázis helyébe az adóhatóság által vezetett nyilvántartás lépett be, így a 

munkaviszonyról létrejött bejelentési kötelezettséget az adóhatóság felé kellett teljesíteni. 

Kártérítési ügyekben a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között létrejött polgári jogi 

szerződés az érvényes, így a Polgári Törvénykönyv felelősségi szabályait kell 

alkalmazni.
312

  

 

A munkaerő-kölcsönzés specialitása a többi atipikus foglalkoztatási formákhoz képest, 

hogy három szereplős modellről (kölcsönbeadó, kölcsönbevevő és munkavállaló) van szó, 

amelyben a kölcsönbeadó és a munkavállaló között munkaszerződés, míg a kölcsönbeadó 

és a kölcsönbevevő között polgári jogi szerződéses jogviszony áll fenn. Eszerint a 

kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót 

üzletszerűen – díjazás ellenében – munkavégzéssel a kölcsönbevevőnek átadja. A 

kölcsönbeadó és a munkavállaló közötti jogviszonyra az Mt. szabályai, addig a 

kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti jogviszonyra a Ptk. szabályai vonatkoznak. 
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Prugberger-Kenderes ezt tovább árnyalja: „munkajogi reláció, nevezetesen a kölcsönbeadó 

és a munkavállaló közötti jogviszony dogmatikailag viszonylag tisztázottnak tekinthető, 

addig a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti polgári jogi jellegű jogviszonyról ugyanez 

már nem mondható el.”
313

 Álláspontjuk szerint a kölcsönbeadó és kölcsönbevevő közötti 

jogviszony dologbérleti szerződésnek nem tekinthető, mivel annak tárgya az emberi munka 

nem lehet, így ezt a jogviszonyt inkább sui generis szerződésként értelmezhető. 
314

 

 

3.3.2.4. Határozott idejű munkaszerződések 

 

Napjainkban egyre gyakrabban alkalmazzák a határozott idejű munkaszerződéseket a 

munkaadók, ezzel is ellensúlyozva a gazdasági válság negatív hatásait. Az összes 

magyarországi foglalkoztatott 20%-a határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik. Azt 

azonban tudni kell, hogy csak meghatározott esetekben élhet ezzel az eszközzel a 

munkaadó jogszerűen. A munkaviszony – eltérő megállapodás hiányában – határozatlan 

időtartamra jön létre. A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag (napokban, 

hónapokban, években) vagy más alkalmas módon kell meghatározni. Ez utóbbi esetben a 

munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkaviszony várható időtartamáról. A 

munkaadó számára előnyös határozott idejű munkaviszony létesítése, amennyiben a 

munkáltató tevékenysége szezonálisan, alkalomszerűen jelentkezik (pl. a megrendelői, 

megbízói igény kielégítése végett), a közép és hosszú távú bérköltségek terén jelentős 

megtakarítást jelenthet. A munkavállaló számára előnyt jelent, mert a határozott 

időtartamra szóló munkaszerződéssel teljes biztonsággal tervezhet, mivel 

munkaviszonyából származó jövedelme a megállapodás szerinti időpontig biztos. Sok 

munkáltató szerint nagyobb biztonságot jelent, ha dolgozóival csupán határozott időre 

szóló munkaviszonyt létesítenek. A Munka Törvénykönyve ugyanis a határozatlan idejű 

foglalkoztatáshoz képest számos rendelkezéssel védi a munkavállalók érdekeit. Ezt a 

munkaszerződésben feltétlenül fel kell tűntetni, eltérő megállapodás hiányában ugyanis 

határozatlan időre jön létre a munkaviszony. 

 

A munkaszerződésben meghatározott időtartam lejártával a munkaviszony automatikusan 

megszűnik. Ügyelni kell azonban arra, hogy amennyiben a munkavállaló ezt követően 

legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik, úgy a 

munkaviszony határozatlan idejűvé alakul és akkor már csak az erre vonatkozó szabályok 

szerint lehet megszüntetni. Mindkét fél érdekeit védi az a szabály, hogy a határozott 

időtartam alatt a munkaviszony csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással, 

próbaidő kikötése esetén pedig azonnali hatállyal szüntethető meg.
315

 

 

A magyar szabályozás a határozatlan idejű jogviszonyt tekinti a foglalkoztatásban fő 

szabálynak. A határozott idejű szerződéseket a szlovák törvény csupán említi, de nem 

tárgyalja külön bekezdésben. A Munka Törvénykönyve 45. § (2) bekezdése szerint az „a 

munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a 

munkaviszony határozatlan időre jön létre.”316  

 

„A határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladhatja meg az öt évet.”317 A 

munkavállalókat törvényellenes huzamos időn keresztül azzal bizonytalanságban tartani, 
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 Prugberger T. – Kenderes Gy. (2009) 34-35. old. 
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hogy határozatlan időre szóló munkaszerződés helyett újabb és újabb, határozott időre 

szóló munkaviszonyt létesítenek velük. A határozott idejű munkaviszonyt a felek közös 

megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik. Ha pedig a munkaszerződésben 

próbaidőt kötöttek ki, a próbaidő alatt a felek bármelyike írásban - indokolás nélkül - 

azonnali hatállyal megszüntetheti a jogviszonyt. Emellett mindkét félnek lehetősége van a 

munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetni. Mivel azonban határozott idejű 

munkaviszony létesítésekor a felek előre megállapodnak annak tartamát illetően, a 

munkaviszony egyoldalú megszüntetésére a Munka Törvénykönyve csak korlátozottan ad 

lehetőséget. Így a határozott idejű munkaviszonyt rendes felmondással egyik fél sem 

szüntetheti meg. Határozott idejű munkaviszony megszűntetésekor tehát nem 

érvényesülnek a felmondási tilalmak, valamint a munkavállalót törvény erejénél fogva sem 

felmondási idő, sem végkielégítés nem illeti.  

 

A határozott idejű munkaszerződések kifejezetten kedveltek a külföldi befektetők körében, 

ezáltal ugyanis rugalmasabbá tudják tenni a foglalkoztatást. A Legfelsőbb Bíróság is 

foglalkozott ezzel a kérdéskörrel (LB MK 6. sz. állásfoglalás), álláspontjuk szerint a 

határozott idejű munkaszerződés megkötése mindkét fél jogos érdeke.
318

 

 

A feltett kutatási kérdésekre az alábbi megállapításokat fogalmaztam meg: 

1. Úgy vélem, hogy az atipikus foglalkoztatási formák keretén belül keletkező 

munkaviszonyok részben megoldást jelenthetnének kelet-közép-európai társadalom 

foglalkoztatási problémáira. Ha európai kitekintést végzünk, megállapíthatjuk, 

hogy a skandináv térségben (Dániában, Hollandiában, Svédországban) már az 

atipikus foglalkoztatási formákat tekintik tipikusnak, ugyanis a társadalom jelentős 

része ezekben az újszerű formák keretén belül áll alkalmazásban. (Természetesen 

indokolt lenne megvizsgálni az ottani jogi szabályozást, feltételezésem szerint, 

sokkal precízebbek az atipikus foglalkoztatást érintő munkajogi szabályok.)  

2. Véleményem szerint az atipikus munkaviszonyok keretében foglalkoztatott 

munkavállalókat nem illetik meg ugyanazok a jogok, mint a hagyományos (tipikus) 

munkaviszonyok keretében alkalmazott munkavállalókat, ugyanis a szabályok 

sokkal lazábbak és kevésbé szabályozottabbak a jogok, kötelezettségek, felelősségi 

kérdések mind Magyarországon, mind Szlovákiában. Ennek talán oka lehet, hogy a 

munkaerőpiac így próbálta biztosítani a rugalmasságot a munkáltatók és 

munkavállalók számára. Szükséges a különbségeket mérsékelni a tipikus és 

atipikus foglalkoztatásban részt vevők között, senki joga sem sérülhet. 

3. Nézetem szerint a jelenleg hatályos 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve 

és a 311/2001. évi szlovák Munka Törvénykönyve nem szabályozza pontosan és 

részletesen az atipikus foglalkoztatási formák egyes típusait. Indokolt lett volna 

egy-egy külön szakaszban kitérni az atipikus foglalkoztatás szabályozási módjaira. 

 

Ahogy Stone (2006) is írja a munkaerő-piaci (munkahelyi) változásokhoz alkalmazkodva a 

foglalkoztatási, munkaügyi törvényeket is változtatni kell. A munkavállalóknak 

napjainkban sok új kockázatot kell elviselniük a munkaerőpiacon: munkahely elvesztése, 

bérek változékonysága, készségek elavulása és szakaszos, hosszan tartó munkanélküliség. 

Az amerikai munkaügyi törvények nem tudják megoldani ezeket a problémákat sem a 

hagyományos, sem az atipikus foglalkoztatási formák szabályozásakor. Stone professzor 

az Egyesült Államokban végzett kutatásokat és az ottani jogi szabályozási rendszert 

elemezte, ugyanakkor néhány megállapítása Európára és hazánkra is érvényes. 
319
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7. tézis:  

Magyarország és Szlovákia esetében a megvizsgált Munka Törvénykönyvek alapján a 

jogszabályi háttér egyik országban sem ad részletes iránymutatásokat az atipikus 

foglalkozatás típusainak szabályozására, amit tekinthetünk ezen foglalkoztatási formák 

alacsony aránya okának. 

 

3.4. Javaslatok a hatékony regionális foglalkoztatáspolitika kialakítására  

 

 

A régiók szerint differenciált foglalkoztatáspolitikának Magyarországon nincs még 

gyakorlata. Európában sem találunk erre igazán jó példákat, pedig indokolt lenne a 

regionális foglalkoztatáspolitika megléte. Összegezve javaslataimat az Észak-

magyarországi régió számára a regionális foglalkoztatáspolitika szempontrendszerének 

létrehozásához az alábbiakban fogalmaztam meg: 

 Hosszú távon többcsatornás foglalkoztatáspolitika lenne indokolt, amely ötvözi a 

hagyományos foglalkoztatási formákat és az alternatív megoldásokat. Ennek a 

megvalósulásához nem elégséges a regionális szintű döntés, sokkal inkább 

makroszintű gazdasági-társadalmi feltételeket kell biztosítani és a szemléletváltás 

elengedhetetlen. A munka fogalom változó jelentés tartalmának köszönhetően és a 

munkavégzés módjának változásával egyre inkább az előtérbe helyeződnek a 

hagyományostól eltérő foglalkoztatási formák alkalmazása. A jövőbeli 

foglalkoztatáspolitikáknak a hagyományos és az alternatív foglalkoztatási formákat 

együttesen kell kezelnie.  

 A hasonló jellemvonásokkal, hasonló munkaerő-piaci adottságokkal rendelkező 

régióknak össze kellene fogniuk és közös erővel fellépni az Európai Unióban, az 

együttes érdekérvényesítés, együttes képviselet jelentős eredményeket hozhatna. Az 

azonos típusba tartozó régiók besorolásának alapját képezhetik a hasonló 

gazdasági-társadalmi helyzet, azonos munkaerő-piaci körülmények. Az Okun-

törvényének igazolásakor az eredményeimet térképen ábrázoltam, akár ez is 

képezhetné a besorolásnál figyelembe vehető egyik szempontrendszert. A hasonló 

régiók közötti szinergia Magyarországon belül is megteremthető lenne. A 

főkomponens elemzés, a klaszteranalízis, valamint az átmenet mátrixok eredményei 

jól szemléltetik, hogy mely régiók foghatnának össze, melyek azok amelyek 

hasonló helyzetben vannak. A gazdasági válság a hátrányos helyzetű régiókat 

kevésbé rázta meg, mint a kedvezőbb helyzetben lévő régiókat. A mobilitási 

mutatók értékei jól bizonyították a régiókon belül átrendeződés mértékét 

munkaerő-piaci szempontból. Az Észak-magyarországi régió sajátos (kedvezőtlen) 

helyzete megfigyelhető volt mind a 2004. évről 2008. évre, valamint a 2008. évről 

a 2010. évre történő átmenet mátrix számításakor.  

 A szektorális munkaerő áramlása egyre kisebb mértékű befolyásoló erővel bír a 

regionális foglalkoztatáspolitikára a jövőben. A Lilien-index alakulása a szektorok 

közötti foglalkoztatottság átrendeződésének befejeződését mutatja. Míg a 

rendszerváltás után jelentős átrendeződés volt megfigyelhető a szektorok között az 

Észak-magyarországi régió megyéiben, addig a gazdasági válság óta a szektorok 

között kiegyenlítődés figyelhető meg, de ez a korábbinál alacsonyabb 

foglalkoztatási szinten valósul meg.  

 A regionális foglalkoztatáspolitikának a humán potenciál fejlesztését kiemelten 

támogatni kell az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökön belül a munkaerő-piaci 

képzésekre fordított keret növelésével, ehhez szükséges figyelembe venni a 
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munkaadók igényeit és felmerülő szükségleteit. A Beveridge-görbe 

megszerkesztésével bizonyítékot találtam arra, hogy az Észak-magyarországi régió 

megyéiben miért olyan magas az üres, be nem töltött álláshelyek száma, miközben 

az országos átlagot meghaladó mértékű a nyilvántartott álláskeresők aránya. A 

meglévő üres álláshelyek és a munkanélküliek nem „találkoznak”, ugyanis a 

munkanélküliek nem rendelkeznek speciális szakmai ismeretekkel, amelyek az 

aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökre fordított kiadások arányának növelésével 

akár pótolhatóak is lehetnének. A munkanélküliek számára a képzéseket, 

átképzéseket az üres álláshelyek szakmai igényének megfelelően szükséges 

kialakítani. 

 A különféle munkaerő-piaci előrejelző modellek alkalmasak a regionális 

foglalkoztatáspolitikának a támogatására. A disszertációban az ARIMA módszert 

alkalmaztam és az Észak-magyarországi régió nyilvántartott álláskeresőinek a 

számára végeztem előrejelzést havi adatsorok alapján. Az előrejelzés 

működőképességéről és alkalmazhatóságáról meggyőződtem egy teszt modell 

lefuttatásával olyan időszakra, amikor ismertek voltak a nyilvántartott álláskeresők 

havi adatai.  

 Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának automatikus lebontása helyett a belső 

adottságokra épülő, de természetesen a külső folyamatokat is figyelembe vevő 

stratégiát kellene kidolgozni. A kelet-közép-európai országok esetében 

megvizsgáltam a Nemzeti Reform Programokat, amelyek nem tartalmaztak ország 

specifikus sajátosságokat, hanem az Európa 2020 Stratégia főbb céljait követik 

kisebb-nagyobb mértékű eltéréssel az irányszámokat illetően.  

 A foglalkoztatás kérdését komplexen kell kezelni, szükséges az adópolitika, az 

oktatáspolitika és egyéb szakpolitikák összehangolása a hatékonyság fokozása 

érdekében. A disszertációban a jogi szempontú megközelítést alkalmaztam és 

Magyarország, valamint Szlovákia jogszabályainak, Munka Törvénykönyveinek 

összehasonlításával próbáltam bizonyítani, hogy az országok esetében nem áll 

rendelkezésre az atipikus foglalkoztatási formák alapos jogi szabályozása, így nem 

várható el, hogy regionális szinten magas legyen az ilyen típusú foglalkoztatások 

alkalmazása. Másrészt ezzel próbáltam érzékeltetni, hogy komplex szemlélet 

szükséges a foglalkoztatási célok eléréséhez. A jövőben a regionális szintű 

foglalkoztatás növelhető lenne, ha az adópolitika vagy az oktatáspolitika 

differenciálna a munkavállalók alapján. Az oktatáspolitika és a 

foglalkoztatáspolitika közötti kapcsolat újragondolását bizonyítják a már említett 

Beveridge-görbe eredményei. 

 Indokolt lenne önálló, regionális célokat megfogalmazó, önálló eszköz és önálló 

intézményrendszerrel rendelkező regionális foglalkoztatáspolitika kialakítása. Az 

Európai Unió esetében a regionális szemlélet nagyon sok területen jelen van, ez a 

szemlélet a foglalkoztatás és a munkaerőpiac esetében is fokozottan indokolttá 

válik. A regionális foglalkoztatáspolitikához szükség lenne önálló eszközrendszerre 

és önálló intézményrendszerre, amely nem minden esetben lenne azonos az ország 

többi régiójában alkalmazandó eszközrendszerrel és kialakítandó 

intézményrendszerrel.  
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A disszertációban megvizsgáltam a munkaparadigma váltások egyes fázisait és 

következményeit. A preindusztriális társadalomban a munka a közösségért végzett 

társadalmilag hasznos tevékenységet jelentette. A középkorban az erős vallási hatás miatt a 

munkáról alkotott fogalom fókuszába is belekerült a vallás és az erkölcsi jelleg. Már 

Aquinói Szent Tamásnál megjelent a munkának a jövedelemszerző tevékenységként 

értelmezett funkciója – igaz, hogy Aquinói ezt értéktelennek tartotta, ő a hangsúlyt a 

munka jó cselekedetként értelmezett funkciójára helyezte. Az indusztriális korszakban 

jelent meg először a munkának a klasszikus értelemben vett bérmunkaként való 

értelmezése, majd később a munka értékalkotó funkciója is megjelent. A klasszikus 

közgazdaságtani korszak közgazdászai már keresték a munkaerő-piaci kereslet és kínálat 

közötti kapcsolatot. Marx a munka hasznos jellegét is hangsúlyozta a korábbi kor 

nézeteitől eltérően és a munka helyett a munkaerőt tekintette árunak. Keynes eltérő 

nézőponton volt, szükségesnek tartotta az állam beavatkozását a munkaerőpiac 

működésébe, a teljes foglalkoztatás mellett érvelt. A posztindusztriális társadalomban a 

munka fogalom újabb átértékelődési fázison megy keresztül, a munkanélküliség tömegessé 

válása és a globalizáció fokozott hatásai miatt. A munkának az újszerű értelmezéséhez 

hozzájárult, hogy a munkára már nemcsak pénzkereseti lehetőségként tekintünk, hanem a 

közösségi munka, az önkéntes munka térhódítása napjainkban egyre erőteljesebbé válnak. 

 

A hangsúlyt az indusztriális korszakból a posztindusztriális korszakba átvezető 

globalizációra és annak munkaerő-piaci hatásaira helyeztem. A globalizációs folyamat 

összetettségét az is bizonyítja, hogy még a szakirodalomban sincs egy egységesen 

elfogadott definíciója, ugyanakkor létezik egy általánosan elfogadott metateória. A 

globalizáció egyik vesztes területe a foglalkoztatás, melyet disszertációmban részletesen 

körüljártam. A fokozódó munkaerő-piaci problémákra a klasszikus értelemben vett 

bérmunka már nem tud megoldást kínálni, így a munka fogalom többszöri átalakulása 

révén a tartalom jelentős változása mellett egyre inkább az alternatív foglalkoztatási 

megoldások iránti igény növekedett meg. A disszertációban részletesen áttekintettem az 

atipikus foglalkoztatás főbb formáit, a közfoglalkoztatást és a szolidáris gazdaságot. Úgy 

vélem, hogy a globális munkaerő-piaci problémákra a választ ezeken az alternatív 

területeken kell keresni a jövőben. 

 

Feltevésem az volt a kutatásaim kezdetén, hogy az Észak-magyarországi régió helyzetét 

jelentősen meghatározza a rendszerváltásból fakadó sajátos gazdasági-társadalmi helyzet. 

A kelet-közép-európai térben Magyarország nem különül el jelentősen, a volt 

rendszerváltó országokra együttesen jellemző a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet. 

Számításokat végeztem eltérő területi szinteken, első körben összehasonlítást végeztem a 

kelet-közép-európai országok és a nyugat-európai országok munkaerőpiaca között. A 

területi egyenlőtlenségeket Hoover-index számításával mutattam ki. Az Okun-törvény 

összefüggéseit regionális szinten vizsgáltam, egyes régiókban érvényes a kapcsolat a 

kibocsátási rés és a munkanélküliség között, más régiókban nincs kapcsolat. A HDI mutató 

regionális szintű becslése a munkaerőpiac területi átrendeződését mutatja. Magyarország 

leszakadásának mértéke a kelet-közép-európai térségtől egyre jelentősebb és ezzel együtt a 

kelet-közép-európai térség pedig leszakad az Európai Uniótól. Az Észak-magyarországi 

régió munkaerő-piaci alakulását magyarázó tényezőket vizsgáltam meg főkomponens 

elemzéssel, majd  klaszteranalízissel. Az eredmények a területi átrendeződést bizonyítják 
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Magyarország térszerkezetében. Miközben 2004. évről 2008. évre a dunántúli térségekben 

a fejlődési tengelyek erősödtek, ezáltal sokkal kiegyenlítettebb lett a térszerkezet, addig az 

Észak-magyarországi régió további leszakadása tapasztalható a komplex mutatószámokat 

vizsgálva. Emiatt a halmozott fáziskésés miatt is a gazdasági válság hatásai még mindig 

érezhetőek hazánk munkaerőpiacán és fokozottabban az Észak-magyarországi régió 

munkaerőpiacán. Az átrendeződés mértékének vizsgálatához Markov-lánc modellt és 

átmenet mátrixokat alkalmaztam, az eredmények azt mutatták, hogy a legkisebb mértékű 

átrendeződés az egyes osztályok között az Észak-magyarországi régióban valósult meg. 

Ezt követően a nyilvántartott álláskeresők számát leíró lineáris regressziós egyenleteket 

írtam fel országosan és az Észak-magyarországi régió kistérségeire összesítve.  

 

Az Észak-magyarországi régió pozícionálása után megvizsgáltam, hogy milyen 

folyamatok zajlottak le a régión belül kistérségi és megyei szinten. Ehhez a szektorális 

foglalkoztatottság adatait és a Lilien-index összefüggésrendszerét használtam fel, valamint 

a Beveridge-görbét. A Lilien-index alakulása alapján az Észak-magyarországi régióban a 

szektorális munkaerő áramlása napjainkban kisebb mértékű befolyásoló erővel bír, mint a 

rendszerváltást követő években jellemző volt. A szektorok közötti átrendeződés végét lehet 

látni, de ez egy alacsonyabb foglalkoztatási szintet jelent a régióban. A Beveridge-görbe a 

megyékben meglévő üres álláshelyek és a munkanélküliek közötti kapcsolatot mutatja, 

eszerint a munkanélküliek és az üres álláshelyek nem „találkoznak” egymással, ennek oka 

az iskolai végzettségben keresendő. A munkanélküliek nem rendelkeznek a szabad állások 

betöltéséhez szükséges speciális szakismeretekkel. Ez a helyzet is indokolja, hogy a 

majdani regionális foglalkoztatáspolitika a régió sajátosságaira építsen és ne központi 

elvek mentén levezetett irányokból épüljön fel. 

 

A regionális foglalkoztatáspolitikát támogató előrejelzések egyik módszere lehet az 

ARIMA modell készítése és alkalmazása. Az Észak-magyarországi régióban a 

nyilvántartott álláskeresők számának havi változására előrejelzést készítettem 24 hónapra 

az 1995. január – 2012. október közötti időszak adatai alapján. Első körben 

megbizonyosodtam a módszertan alkalmazhatóságáról, majd a kapott eredmények 

tükrében a régió számára rövid távon stagnáló trendre kell készülni. A régióban a 

munkaerő-piaci késleltetés (hiszterézis) hatásának bizonyítására az előrejelzést elvégeztem 

a gazdasági válság hónapjait kiszűrve az adatsorból.  

 

A disszertáció harmadik fejezetében a foglalkoztatáspolitikákat tekintettem át, azt 

feltételezve, hogy az országok szintjén sem érvényesülnek az országos specialitások 

figyelembe vétele. A foglalkoztatáspolitikák (Nemzeti Reform Programok) az európai 

irányvonalakra építenek. Magyarország esetében az utóbbi két évben az Európa 2020 

Stratégiának való megfelelés alkotta a foglalkoztatáspolitika főbb szempontjait. Az Európa 

2020 Stratégia végrehajtását megalapozó előzetes Nemzeti Intézkedési Terv (2010) 

foglalkoztatási fejezete fő célként a foglalkoztatás bővítését jelölte meg. A hazai alacsony 

foglalkoztatási szint a makrogazdaság legsúlyosabb szerkezeti gyengesége, amely az 

Észak-magyarországi régióban még intenzívebben jelen van. A kormányzat a megoldást a 

foglalkoztatás bővítésében látja, ehhez párhuzamosan több síkon kell egyszerre 

eredményeket elérni. A válság miatt megnőtt munkanélküliséget vissza kellene szorítani a 

válság előtti állapotba, kiemelt cél, hogy aki tud és képes dolgozni, azok számára minél 

hamarabb minőségi munkát kell biztosítani (sajnos a hogyan kérdésre nem ad választ a 

dokumentum). A Nemzeti Reform Program is tartalmazza a regionális diszparitások 

fokozott jelenlétét, amely csak tovább növeli a munkaerő-piaci különbségeket. Szintén 
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nem ad megoldási alternatívát az intézkedési terv a regionális különbségek kezelésére. Úgy 

vélem ezért is indokolt lenne regionális foglalkoztatáspolitikában gondolkodni.  

 

A Nemzeti Reform Program foglalkoztatást érintő nemzeti vállalásai szerint a 

foglalkoztatási szint célértéke 2020-ra Magyarország számára az unióban előírt 75% a 20-

64 éves korosztályon belül, eszerint 1 millió új munkahelyet hoz létre addig a kormányzat. 

A kormány a foglalkoztatáspolitikát a többi szakpolitikával (adópolitika, szociálpolitika, 

felnőttképzés, stb.) integrálva kezeli. Ehhez szükséges intézkedések közé tartozik az 

oktatás, képzés átszervezése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének 

elősegítése, atipikus foglalkoztatás előtérbe helyezése, megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának támogatása, közfoglalkoztatás átalakítása, képzési programok 

támogatása.  

 

A foglalkoztatáspolitikák elemzése után az atipikus foglalkoztatás jogszabályi hátterét is 

megvizsgáltam Magyarország és Szlovákia esetében. Azért esett a választásom erre a két 

országra, mivel itt a legalacsonyabb Kelet-Közép-Európán belül az atipikus foglalkoztatás 

aránya. A jogszabályi háttér elemzése eredményeképpen arra a következetésre jutottam, 

hogy a nem elégséges jogi szabályozás is oka lehet a hagyományostól eltérő foglalkoztatási 

formák alkalmazásában. 

 

Az Észak-magyarországi régió helyzete sajátos Kelet-Közép-Európán belül, így a 

regionális foglalkoztatáspolitikának is sajátosnak kell lennie. Sem az Európai Unióban, 

sem a kelet-közép-európai térségben nincs ilyen sajátos regionális foglalkoztatáspolitika, 

jóllehet indokolt lenne. A hatékony szakpolitikák működésének feltétele, hogy a célok, 

eszközök, prioritások és az intézmények összehangoltan funkcionáljanak. Jelenleg egy 

központilag elosztott, dekoncentrált foglalkoztatáspolitika valósul meg, egyenlőre 

belátható időtávon belül nehezen elképzelhető a regionális foglalkoztatáspolitika 

kialakulása, ugyanis a régiók esetében a fenti négy funkcióból az intézményrendszer áll 

csak rendelkezésre, a többi tényező nem. A disszertáció alcímében feltett kérdésre – 

kiegyenlítődés vagy leszakadás? – a válasz sajnálatos módon a leszakadás az Észak-

magyarországi régióban az elvégzett statisztikai, ökonometriai számításokra alapozva a 

kijelentést. 

 

A kutatás jövőbeli folytatása több dimenzió mentén is elképzelhető:  

 a korábbi foglalkoztatási támogatások hatékonyságának elemzése érdekes 

eredményeket hozhatna a régiók közötti különbségek további magyarázatára;  

 a hiszterézis munkaerő-piaci jelenségének részletesebb szakirodalomi és statisztikai 

vizsgálata révén jobb magyarázatot kaphatnánk a fáziskésés jelenségére;  

 további előrejelzési modellek készítése erősíthetné a regionális 

foglalkoztatáspolitika főbb irányainak megalapozását, ezek a számítások 

elvégezhetőek a kelet-közép-európai régióban is; 

 egységes statisztikai mutatószámrendszer kialakítása mellett főkomponens elemzés 

és klaszteranalízis alkalmazásával lehetségessé válna a hasonló sajátosságokkal 

rendelkező régiók beazonosítása; 

 többcsatornás foglalkoztatáspolitikák, működő példák elemzése. 
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5. Summary 
 

 

In my dissertation, I examined the phases and consequences of the changes in labour 

paradigm. In preindustrial society, work referred to the socially useful activity carried out 

for the community. In the Middle ages, religion and moral got into the focus of the work 

concept because of the strong religious effect. It was Thomas Aquinas who first dealt with 

the payment earning function of work even if he considered it valueless. In spite of this, he 

emphasised another function of work, the one that describes work as a good activity. It was 

in the industrialist period when work was first referred to as a classic lease-work. Later, the 

value creating function of work appeared as well. Economists of classical economic period 

tried to reveal the relationship between labour demand and supply. Contrary to the views 

of the previous periods, Marx enhanced the valuable nature of work as well and considered 

the labour force and not the work as a good. Keynes, however, had a different view. He 

considered state intervention necessary in the labour market, he argued for full 

employment. In the post-industrialist society, the meaning of the work concept has 

revaluated again because of mass unemployment and the increased effects of globalisation. 

The facts that work is not any more considered to be only a way of income earning and that 

communal work and volunteering have become more and more significant nowadays have 

all contributed to the new interpretation of work. 

 

I emphasised globalisation that generated the transition from industrialism to post 

industrialism and its labour market effects. The complexity of globalisation process is well 

reflected by the fact that it has no uniformly accepted definition even if it has a widely 

accepted meta theory. One of the loser fields of globalisation is employment which I have 

examined in detail in my dissertation. Lease-work in its classical sense cannot provide a 

solution for increasing labour market problems. Therefore through the multiple 

transformation of work concept, the demand for alternative employment forms has 

increased along with the significant change of the content. In my dissertation, I reviewed 

public employment, solidarity economy and the main forms of atypical employment in 

detail. I believe that these alternative fields can provide the answer for global labour 

market problems in the future. 

 

At the beginning of my research, I hypothesised that the position of the Northern 

Hungarian region is significantly determined by its special economic and social context 

which can be derived from the end of communism. Hungary is not significantly separated 

in the East-Central European space; unfavourable labour market position characterises all 

of the transitional countries. I carried out some calculations at different territorial levels. 

First, I compared the labour markets of East-Central European and Western European 

countries. I demonstrated territorial inequalities with the use of Hoover-index. I analysed 

Okun role at the regional level: in some regions, there is relationship between output gap 

and unemployment, while there is no such relationship in other regions. The regional 

estimation of HDI shows the territorial realignment of labour market. The extent to which 

Hungary lags behind the East-Central European area is getting more and more significant 

and in the meantime, the East-Central European area lags behind the European Union. I 

examined the variables explaining the labour market position of the Northern Hungarian 

region with principal component analysis and cluster analysis. The results confirm the 

territorial realignment in the spatial structure of Hungary. While the development axes 

strengthened in the Transdanubian areas from 2004 to 2008 and therefore the spatial 
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structure became more balanced, the Northern Hungarian region lagged behind to a greater 

extent based on complex measures. Because of this cumulative phase lag, the economic 

crisis still has an effect on the domestic labour market, and to a greater extent on the labour 

market of the Northern Hungarian region. To examine the extent of realignment, I applied 

Markov chain model and transition matrices. The results show that the smallest 

realignment among the classes was realised in the Northern Hungarian region. Then, I 

found the linear regression equations for the registered job-seekers in Hungary and in the 

subregions of the Northern Hungarian region, all in one.  

 

After positioning the Northern Hungarian region, I examined the processes at sub-regional 

and county level within the region. To do so, I applied sectoral employment data, the 

Lilien-index and the Beveridge-curve. Based on the Lilien-index, the sectoral flow of 

labour force has a smaller effect than it had after the end of communism in the Northern 

Hungarian region. The end of the realignment among the sectors can be seen, but it is 

associated with a lower employment level in the region. The Beveridge-curve describes the 

relationship between open positions and the unemployed in the counties. Based on the 

curve, I can conclude that the unemployed and the open positions do not “meet”, the 

reason for which can be the qualification level. The unemployed persons do not have the 

special skills that are necessary to fill the vacancies. It also justifies the fact that future 

employment policy should focus on the special characteristics of the region instead of 

being elaborated based on central principals.  

 

One of the methods of forecasts that support regional employment policy is the creation 

and application of ARIMA models. I carried out a forecast for the monthly change of 

registered unemployed for 24 months based on the data between January 1995 and October 

2012. First, I examined the applicability of the methodology, then, I carried out the 

forecast, based on the which a stagnant trend is expected in the short run for the region. To 

prove the effect of labour market delay (hysteresis) in the region, I carried out the forecast 

controlling for the months of the economic crisis as well.  

 

In chapter 3 of my dissertation, I reviewed employment policies, assuming that country 

specialities are not taken into consideration even at the country level. Employment policies 

(National Reform Programs) are based on European lines. In the case of Hungary, 

adequacy to the Europe 2020 strategy has been in the focus of employment policy for two 

years. The main aim of the employment chapter of the National Action Plan (2010) that 

preceded the implementation of Europe 2020 strategy was to widen employment. The low 

Hungarian employment level is the most severe structural weakness of the macro 

economy, which is even more intensively present in the Northern Hungarian region. The 

state wishes to solve this problem in the expansion of employment. To do so, results 

should be reached in different fields simultaneously. Unemployment level that increased 

due to the crisis should be cut back to its pre-crisis level. A priority is to ensure work of 

good quality as soon as possible for those who are able and willing to work (the document 

does not deal with how to do it, though). The National Reform Program also includes the 

increased presence of regional disparities which further increases labour market 

differences. The action plan does not provide a solution to handle regional differences 

either. I believe it would make it justified to think about regional employment policy.   

 

According to the national commitments of the National Reform Program regarding 

employment, the target employment level for Hungary is 75% by 2020 in the 20-64 age 

group, based on the European Union regulations. Accordingly, the government will have 
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created one million new jobs by then. The government deals with employment policy 

integrated with other policies (like tax policy, social policy or adult education). Measures 

necessary for this include the reorganisation of education and training, the promotion of the 

harmonization of work and family life, the focus on atypical employment, the support of 

the employment of the disabled, the modification of public employment and the support of 

training programs. 

 

After analysing employment policies, I examined the legal background of atypical 

employment in the case of Hungary and Slovakia. The reason for choosing these two 

countries is that the rate of atypical employment is the lowest in these countries within 

East-Central Europe. As a result of the analysis of the legal background, I concluded that 

the unsatisfactory legal regulation can also be a reason for the low rate of atypical forms of 

employment. 

 

The Northern Hungarian region has a special position within East-Central Europe, 

therefore regional employment policy should be special, too. Such a special regional 

employment policy can be found neither in the European Union, nor in the East-Central 

European area even if it would be justified. A condition of the function of efficient policies 

is the coordinated function of the aims, means, priorities and institutions. Currently a 

centrally distributed, deconcentrated employment policy is realised. It is difficult to 

imagine that a regional employment policy takes shape within a reasonable time frame 

taking into account that only the institution system is available out of the above listed four 

functions in the case of the regions. The answer for the question in the subtitle of my 

dissertation – convergence or lagging behind – is unfortunately lagging behind in the 

Northern Hungarian region based on the statistical and econometric analysis.   

 

The future research prospects are imaginable along several dimensions: 

 analysis of the efficiency of former employment supports would have interesting 

results to further explain the differences among regions; 

 the more detailed literature and statistical analysis of the labour market phenomena 

of hysteresis could provide a better explanation for the phase lag; 

 the elaboration of further forecasting models could strengthen the foundation of the 

main ways of regional employment policy; these calculations may be carried out in 

the East-Central European area as well; 

 besides the elaboration of unified statistical measure system, regions with similar 

characteristics would become identifiable with principal component analysis and 

cluster analysis; 

 the analysis of multichannel employment policies and practices.  
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1. melléklet: Működő tőke beáramlás a világon 1970-2010 (millió USD) 

Forrás: Saját szerkesztés Worldbank adatok alapján 

 

 

 

 
2. melléklet: Népesség és foglalkoztatottak alakulása a világon 

Forrás: Saját szerkesztés Worldbank adatok alapján 
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3. melléklet: Munkaképes korú lakosság aránya a világon 1980-2010 (%) 

Forrás: Saját szerkesztés Worldbank adatok alapján 
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4. melléklet: Egy lehetséges jövőbeli foglalkoztatáspolitikai vízió  

 

 
 

Forrás: Pataki Gy. (2012): A fenntartható foglalkoztatáspolitika alapvonalai, 74. old. 
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5. melléklet: Regresszióanalízis eredménye országos szinten (Okun-törvénye) 

 

5.1. melléklet: Csehország  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 66,149 1 66,149 9,436 ,011
a
 

Residual 77,111 11 7,010   

Total 143,261 12    

a. Predictors: (Constant), cz_unemployment 

b. Dependent Variable: cz_outputgap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,328 4,419  3,016 ,012 

cz_unemploy

ment 

-1,853 ,603 -,680 -3,072 ,011 

a. Dependent Variable: cz_outputgap 

 

5.2. melléklet: Észtország 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 580,696 1 580,696 72,761 ,000
a
 

Residual 71,827 9 7,981   

Total 652,523 10    

a. Predictors: (Constant), ee_unemployment 

b. Dependent Variable: ee_outputgap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19,207 2,466  7,788 ,000 

ee_unemploy

ment 

-1,958 ,230 -,943 -8,530 ,000 

a. Dependent Variable: ee_outputgap 

 

5.3. melléklet: Lettország  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 547,699 1 547,699 49,837 ,000
a
 

Residual 120,887 11 10,990   

Total 668,585 12    

a. Predictors: (Constant), lv_unemployment 

b. Dependent Variable: lv_outputgap 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20,057 3,043  6,592 ,000 

lv_unemploym

ent 

-1,740 ,246 -,905 -7,060 ,000 

a. Dependent Variable: lv_outputgap 

 

5.4. melléklet: Litvánia  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 494,455 1 494,455 32,432 ,000
a
 

Residual 167,707 11 15,246   

Total 662,162 12    

a. Predictors: (Constant), lt_unemployment 

b. Dependent Variable: lt_outputgap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 16,646 3,183  5,230 ,000 

lt_unemploym

ent 

-1,451 ,255 -,864 -5,695 ,000 

a. Dependent Variable: lt_outputgap 

 

5.5. melléklet: Magyarország  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 167,551 1 167,551 23,013 ,000
a
 

Residual 94,650 13 7,281   

Total 262,202 14    

a. Predictors: (Constant), hu_unemployment 

b. Dependent Variable: hu_outputgap 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,570 3,364  4,628 ,000 

hu_unemploy

ment 

-2,061 ,430 -,799 -4,797 ,000 

a. Dependent Variable: hu_outputgap 
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5.6. melléklet: Lengyelország  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 93,051 1 93,051 19,801 ,001
a
 

Residual 56,392 12 4,699   

Total 149,443 13    

a. Predictors: (Constant), pl_unemployment 

b. Dependent Variable: pl_outputgap  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,107 1,900  4,266 ,001 

pl_unemploym

ent 

-,582 ,131 -,789 -4,450 ,001 

a. Dependent Variable: pl_outputgap 

 

5.7. melléklet: Szlovénia  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 88,362 1 88,362 10,245 ,007
a
 

Residual 112,119 13 8,625   

Total 200,481 14    

a. Predictors: (Constant), si_unemployment 

b. Dependent Variable: siy 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,820 5,966  3,154 ,008 

si_unemploym

ent 

-2,969 ,928 -,664 -3,201 ,007 

a. Dependent Variable: si_outputgap 

 

5.8. melléklet: Szlovákia  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 192,118 1 192,118 10,543 ,008
a
 

Residual 200,438 11 18,222   

Total 392,556 12    

a. Predictors: (Constant), sk_unemployment 

b. Dependent Variable: sk_outputgap 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,603 5,842  3,185 ,009 

skx -1,218 ,375 -,700 -3,247 ,008 

a. Dependent Variable: sk_outputgap 

 

 

6. mellékelt: Regresszióanalízis grafikus ábrázolása regionális szinten (Okun-

törvénye) 
 

  

  

  



Mellékletek 

160 

 

  

  

  

 
 



Mellékletek 

161 

 

  

  

  

  



Mellékletek 

162 

 

  

 
 

  

 
 



Mellékletek 

163 

 

  

  

 
 

  



Mellékletek 

164 

 

  



Mellékletek 

165 

 

 

 

 

2

6

10

14

18
1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

Közép-Magyarország Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl

Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld

Dél-Alföld
 

7. melléklet: Munkanélküliségi ráta alakulása Magyarország régióiban 

Forrás: Saját szerkesztés KSH adatok alapján 
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8. melléklet: Főkomponens analízis 2004. évre 

 

 
Mutatók megnevezése (2004. év) Átlag Átlagos eltérés 

Gazdasági indikátorok 

Személyi jövedelemadót fizetők száma (fő/1000 lakos) 407,670 51,536 

Egy lakosra jutó SZJA alap (ezer Ft/fő) 458,171 127,310 

Működő non-profit szervezetek gyakorisága (db/100 lakos) 0,630 0,182 

Regisztrált gazdasági szervezetek gyakorisága (db/100 lakos) 9,855 3,863 

Infrastrukturális ellátottság 

Bölcsődei férőhelyek száma (db/1000 lakos) 1,344 1,215 

Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 47,175 22,922 

Újonnan épített lakások arány az év folyamán (%) 0,884 0,745 

Személygépkocsik száma (db/100 lakos) 24,982 5,347 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 37,499 21,711 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%) 91,656 7,292 

Munkaerő-piaci indikátorok 

Diplomás munkanélküliek aránya (%) 2,090 1,895 

Foglalkoztatási ráta (%) 56,040 9,226 

Munkanélküliségi ráta (%) 0,158 0,107 

Pályakezdő munkanélküliek aránya (%) 0,134 0,051 

Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma (fő/1000 lakos) 0,623 3,038 

A közcélú ellátás átlagos évi összege támogatottanként (ezer 

Ft/fő/év) 

0,004 0,002 

Rendelkezésre állási támogatási segélyben részesítettek száma 

(fő/1000 lakos) 

0,536 1,248 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma (fő/1000 lakos) 0,178 0,266 

Társadalmi jelzőszámok 

Ismertté vált közvádas bűncselekmények száma (db/1000 lakos)  0,034 0,012 

Élveszületések száma (fő/1000 lakos) 9,303 1,329 

Öregségi index (%) 0,010 0,002 

Elvándorlások száma (fő/1000 lakos) 0,023 0,004 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató és Bartlett teszt eredménye 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató értéke ,808 

Bartlett-féle szfericitás teszt 2
 értéke 2433,151 

df 231 

Szignifikancia szint ,000 

Forrás: Saját szerkesztés (2012) KSH adatok alapján 
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Főkomponensek (2004. év) 

1 2 3 4 

Munkanélküliségi ráta (%) 0,896 0,234 0,014 -0,117 

Rendszeres szociális segélyben részesítettek 

száma (fő/1000 lakos) 

0,882 0,070 -0,037 -0,110 

Személygépkocsik száma (db/100 lakos) 0,771 0,350 0,306 0,148 

Újonnan épített lakások arány az év 

folyamán (%) 

0,715 0,204 -0,135 0,102 

Közcélú foglalkoztatásban résztvevők száma 

(fő/1000 lakos) 

0,671 -0,027 -0,269 0,053 

Egy lakosra jutó SZJA alap (ezer Ft/fő) 0,654 0,607 0,224 -0,031 

Pályakezdő munkanélküliek aránya (%) 0,488 -0,124 0,108 0,277 

Foglalkoztatási ráta (%) -0,034 -0,252 0,200 -0,096 

Regisztrált gazdasági szervezetek 

gyakorisága (db/100 lakos) 

0,512 0,518 0,361 0,360 

Köz-csatornahálózatba bekapcsolt lakások 

aránya (%) 

0,289 0,693 0,216 0,119 

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 

bekapcsolt lakások aránya (%) 

0,254 0,370 0,275 0,037 

Bölcsődei férőhelyek száma (db/1000 lakos) 0,135 0,715 0,112 -0,202 

Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások 

aránya (%) 

0,108 0,704 0,204 0,167 

Ismertté vált közvádas bűncselekmények 

száma (db/1000 lakos)  

-0,050 -0,503 0,056 -0,368 

Rendelkezésre állási támogatási segélyben 

részesítettek száma (fő/1000 lakos) 

-0,073 0,696 -0,140 -0,134 

Diplomás munkanélküliek aránya (%) -0,402 -0,450 -0,329 0,205 

Személyi jövedelemadót fizetők száma 

(fő/1000 lakos) 

0,450 0,512 0,606 -0,058 

A közcélú ellátás átlagos évi összege 

támogatottanként (ezer Ft/fő/év) 

0,112 -0,059 -0,564 0,228 

Élveszületések száma (fő/1000 lakos) 0,041 -0,045 -0,870 -0,097 

Öregségi index (%) -0,020 -0,058 -0,868 -0,110 

Működő non-profit szervezetek gyakorisága 

(db/100 lakos) 

0,068 0,397 0,415 0,561 

Elvándorlások száma (fő/1000 lakos) -0,011 0,073 0,140 -0,811 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

Rotation converged in 6 iterations. 

 

 

A rotált komponens mátrix elemeit a 4 faktor alá berendeztem az értékek csökkenő 

sorrendje szerint, hogy könnyebb legyen a faktorok elnevezése. Az alábbi faktor neveket 

hoztam létre: 

 Munka és jövedelem faktor (1. faktor) 

 Közszolgálati szektor faktor (2. faktor) 

 Társadalmi vitalitási (életképesség) faktor (3. faktor) 

 Társadalmi szerepvállalás faktor (4. faktor) 
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2004. évi főkomponens elemzés eredménye faktoronként 

 

 
Munka és jövedelem faktor (F1)  Közszolgálati szektor faktor (F2) 

 

 
Társadalmi vitalitási faktor (F3)  Társadalmi szerepvállalás faktor (F4) 

 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
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9. melléklet: Átmenet-valószínűségi mátrixok a régiók esetében (2004. évről 2008. 

évre) 

 

Dél-Alföld kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott álláskeresők 

száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  1 2 3 0 6 

közepes  0 0 5 1 6 

magas  0 0 0 7 7 

nagyon magas  0 0 0 6 6 

Összesen (2008) 1 2 8 14 25 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Dél-Dunántúl kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  3 3 0 0 6 

közepes  0 2 4 0 6 

magas  0 0 0 6 6 

nagyon magas  0 0 0 6 6 

Összesen (2008) 3 5 4 12 24 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Észak-Alföld kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott álláskeresők 

száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  4 1 2 0 7 

közepes  0 0 4 2 6 

magas  0 0 1 6 7 

nagyon magas  0 0 0 7 7 

Összesen (2008) 4 1 7 15 27 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
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Közép-Dunántúl kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  1 4 1 0 6 

közepes  0 5 2 0 7 

magas  0 0 3 4 7 

nagyon magas  0 0 0 6 6 

Összesen (2008) 1 9 6 10 26 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Közép-Magyarország kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  0 3 1 0 4 

közepes  0 0 1 3 4 

magas  0 0 0 4 4 

nagyon magas  0 0 0 4 4 

Összesen (2008) 0 3 2 11 16 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Nyugat-Dunántúl kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2004. évről 2008. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2008 
Összesen 

(2004) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2004 

alacsony  5 0 2 0 7 

közepes  0 1 4 0 5 

magas  0 2 0 3 5 

nagyon magas  0 0 0 5 5 

Összesen (2008) 5 3 6 8 22 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
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10. melléklet: Átmenet-valószínűségi mátrixok a régiók esetében (2008. évről 2010. 

évre) 

 

Dél-Alföld kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott álláskeresők 

száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  4 1 1 0 6 

közepes  0 1 5 0 6 

magas  0 0 2 4 6 

nagyon magas  0 0 0 7 7 

Összesen (2010) 4 2 8 11 25 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Dél-Dunántúl kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  3 3 0 0 6 

közepes  0 2 4 0 6 

magas  0 0 3 3 6 

nagyon magas  0 0 0 7 7 

Összesen (2010) 0 5 7 10 22 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Észak-Alföld kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott álláskeresők 

száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  3 3 1 0 7 

közepes  0 1 6 0 7 

magas  0 0 3 4 7 

nagyon magas  0 0 0 7 7 

Összesen (2010) 0 4 10 11 25 
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Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

Közép-Dunántúl kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  1 4 2 0 7 

közepes  0 5 2 0 7 

magas  0 0 3 3 6 

nagyon magas  0 0 0 6 6 

Összesen (2010) 0 9 7 9 25 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Közép-Magyarország kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  0 4 0 0 4 

közepes  0 0 4 0 4 

magas  0 0 1 3 4 

nagyon magas  0 0 0 5 5 

Összesen (2010) 0 4 5 8 17 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
 

 

Nyugat-Dunántúl kistérségeinek egy lépéses átmenet mátrixa a nyilvántartott 

álláskeresők száma szerint (2008. évről 2010. évre) 

(mértékegység: kistérségek száma) 

osztályok  

2010 
Összesen 

(2008) alacsony közepes magas 
nagyon 

magas 

2008 

alacsony  1 5 0 0 6 

közepes  0 3 3 0 6 

magas  0 0 3 4 6 

nagyon magas  0 0 0 6 7 

Összesen (2010) 1 8 6 10 25 

Forrás: Saját szerkesztés saját számítás alapján (2013) 
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11. melléklet: A bejelentett új álláshelyek száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (Forrás: NFSZ) 

Megnevezés 
2010. I. 

negyedév 
2010. II. 
negyedév 

2010. III. 
negyedév 

2010. IV. 
negyedév 

2011. I. 
negyedév 

2011. II. 
negyedév 

2011. III. 
negyedév 

9190 - egyéb segédmunkások (pl. alkalmi munkás) 8 170 9 054 7 703 3 803 8 710 12 013 9048 

9129 - egyéb őrök és hasonló jellegű egyszerű 
foglalkozások 

283 1 552 673 343 1 181 
1 299 1250 

5112 - eladó 1 169 640 547 258 635 360 413 

8193 - gyártósori összeszerelő 183 463 303 307 184 394 390 

9150 - egyszerű szolgáltatási jellegű foglalkozások 1 416 157 1 323 253 182 

4193 - irodai adminisztrátor, írnok 105 189 188 84 308 193 225 

7611 - kőműves 151 149 155 108 210 182 216 

7439 - egyéb gépek, berendezések szerelői, javítói 124 199 110 30 213 202 158 

9111 - lakás-, intézménytakarító 162 87 53 155 377 111 79 

7635 - festő és mázoló 147 113 64 46 100 247 210 

9119 - egyéb takarítók és hasonló jellegű egyszerű 
foglalkozások 

64 138 121 41 183 
82 178 

7421 - lakatos 58 121 86 83 80 169 190 

8356 - tehergépkocsi-vezető 26 122 121 20 176 187 53 

5366 - vagyonőr 128 70 34 46 100 117 165 

3413 - pedagógusasszisztens 89 41 47 94 171 53 121 

5124 - szakács 40 59 41 129 60 158 103 

3313 - szociális ápoló, gondozó 52 79 96 32 94 96 70 

9114 - konyhai kisegítő 28 137 50 42 106 69 84 

5123 - felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó (pl. pincér, 
bárpincér) 

40 50 94 70 40 
115 97 

7624 - villanyszerelő 49 99 46 43 94 48 104 

9117 - szemétgyűjtő, utcaseprő 95 62 60 13 86 131 26 

7425 - hegesztő, lángvágó 49 56 68 41 65 81 97 
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6118 - park- és kertépítő, -gondozó 37 70 63 41 27 98 105 

7612 - ács-állványozó 24 89 67 28 68 83 64 

7423 - forgácsoló 32 63 74 33 74 56 80 

3605 - pénzügyi ügyintéző 16 65 72 44 54 104 39 

8133 - vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelő 25 68 55 47 88 35 70 

2431 - általános iskolai tanár, tanító 81 37 40 20 29 124 34 

3910 - egyéb ügyintézők 59 21 45 45 30 112 29 

4199 - egyéb irodai jellegű foglalkozások 55 34 49 30 55 57 53 

9210 - egyszerű mezőgazdasági foglalkozások (pl. 

napszámos, mezőőr) 
21 24 79 44 36 

62 63 

7321 - szabó, varrónő, modellkészítő 20 4 67 64 28 69 61 

6211 - erdész, segéderdész 109 34 9 1 7 59 91 

6219 - egyéb erdőgazdálkodási foglalkozások 50 30 23 30 41 44 64 

7429 - egyéb fémmegmunkálók, -felületkezelők 27 18 69 15 25 68 50 

7530 - raktárkezelő   13 112 3 39 61 41 

5119 - egyéb kereskedelmi foglalkozások 25 30 42 20 15 20 100 

9131 - kézi anyagmozgató, csomagoló 0 12 75 26 45 52 38 

3621 - kereskedelmi ügyintéző 6 53 44 8 67 31 34 

7621 - vezeték- és csőhálózat-szerelő 16 64 24 6 19 98 14 

9220 - egyszerű erdészeti, vadászati, halászati 
foglalkozások 

26 23 23 36 26 
63 36 

9122 - éjjeliőr, telepőr 23 17 63 4 51 49 18 

2190 - egyéb műszaki foglalkozások 14 9 70 14 58 20 38 

9121 - portás 46 5 4 38 68 9 35 

7639 - egyéb építési szakipari foglalkozások 57 27 7 1 27 12 67 

7218 - édesipari termékgyártó 60 12 20 0 20 40 46 

7216 - sütő-, tésztaipari munkás, pék 20 21 21 21 0 101 1 
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12. melléklet: ARIMA módszer alkalmazása  

1995. január – 2012. október közötti adatsorra 

 

 

Először is meg kell állapítanunk, hogy az idősorunk stacionárius-e (azaz a várható érték és 

a szórás állandó-e). Ehhez állapítsuk meg, hogy tartalmaz-e egységgyököt – ekkor ugyanis 

differencia képzésre van szükség.  

 
 
Model 1: OLS, using observations 1995:01-2012:10 (T = 214) 

Dependent variable: allaskeresok_sz 

 

             coefficient   std. error   t-ratio    p-value  

  --------------------------------------------------------- 

  const        90549,2      786,131      115,2    7,95e-194 *** 

 

Mean dependent var   90549,24   S.D. dependent var   11500,10 

Sum squared resid    2,82e+10   S.E. of regression   11500,10 

R-squared            0,000000   Adjusted R-squared   0,000000 

Log-likelihood      -2304,075   Akaike criterion     4610,151 

Schwarz criterion    4613,517   Hannan-Quinn         4611,511 

rho                  0,957203   Durbin-Watson        0,087298 

 

Az idősor nem stacionárius a legkisebb négyezetek módszere (OLS) alapján, ezt Dickey-

Fuller teszttel (ADF) tudjuk ellenőrizni. 

 
Augmented Dickey-Fuller test for allaskeresok_sz 

including one lag of (1-L)allaskeresok_sz (max was 1) 

sample size 212 

unit-root null hypothesis: a = 1 
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   test with constant  

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,136 

   estimated value of (a - 1): -0,0654731 

   test statistic: tau_c(1) = -3,67454 

   asymptotic p-value 0,00451 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1995:03-2012:10 (T = 212) 

Dependent variable: d_allaskereso 

 

                  coefficient     std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           5921,09        1624,69         3,644    0,0003    *** 

  allaskereso_1     -0,0654731      0,0178180   -3,675    0,0045    *** 

  d_allaskere_1      0,492982       0,0602005    8,189    2,59e-014 *** 

 

  AIC: 3992,16   BIC: 4002,23   HQC: 3996,23 

 

   with constant and trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,128 

   estimated value of (a - 1): -0,0989587 

   test statistic: tau_ct(1) = -4,72698 

   asymptotic p-value 0,0005874 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1995:03-2012:10 (T = 212) 

Dependent variable: d_allaskereso 

 

                  coefficient     std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           7718,94        1711,14         4,511    1,08e-05  *** 

  allaskereso_1     -0,0989587      0,0209349   -4,727    0,0006    *** 

  d_allaskere_1      0,502714       0,0592416    8,486    4,02e-015 *** 

  time              11,3528         3,89219      2,917    0,0039    *** 

 

  AIC: 3985,66   BIC: 3999,09   HQC: 3991,09 

 

   with constant and quadratic trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + b2*t^2 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,078 

   estimated value of (a - 1): -0,225285 

   test statistic: tau_ctt(1) = -7,12148 

   asymptotic p-value 1,694e-010 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1995:03-2012:10 (T = 212) 

Dependent variable: d_allaskereso 

 

                  coefficient     std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           21447,5        3132,68         6,846    8,45e-011 *** 

  allaskereso_1      -0,225285      0,0316346   -7,121    1,69e-010 *** 

  d_allaskere_1       0,582795      0,0581013   10,03     1,50e-019 *** 

  time              -75,6316       17,3963      -4,348    2,16e-05  *** 

  timesq              0,459980      0,0899155    5,116    7,11e-07  *** 

 

  AIC: 3962,42   BIC: 3979,2   HQC: 3969,2 

 

Vizsgáltuk a konstanssal, a konstanssal és trenddel, illetve a konstanssal, trenddel és 

trendnégyzettel való illeszkedést. 1%-os szignifikanciaszinten el lehet vetni a nullhipotézist 

mindhárom esetben, ami azt jelenti, hogy az idősorunk tartalmaz egységgyököt.  

Az egységgyök jelenléte miatt még nem lehetséges az ARIMA modell idősorra történő 

illesztése, át kell alakítani az idősort stacionáriussá. Az átalakításhoz az adatok szezonális 

differenciázott értékeit kell venni (seasonal difference of selected variables).  (Ha az 
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adatsorunk nem lenne szezonális, akkor elég lenne az első rendű differenciázott értékek 

vizsgálata.) Azt az idősort, melynek első differenciái stacionáriusak, elsőrendű integrált 

I(1) idősornak nevezzük. Ezt követően megnézzük újra az ADF teszt eredményét. 

 

 
 

Augmented Dickey-Fuller test for sd_allaskeresok 

including one lag of (1-L)sd_allaskeresok (max was 1) 

sample size 200 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

   test with constant  

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,030 

   estimated value of (a - 1): -0,0959187 

   test statistic: tau_c(1) = -3,6438 

   asymptotic p-value 0,005004 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1996:03-2012:10 (T = 200) 

Dependent variable: d_sd_allasker 

 

                  coefficient   std. error    t-ratio   p-value  

  -------------------------------------------------------------- 

  const           91,6383       155,165        0,5906   0,5555   

  sd_allasker_1   -0,0959187      0,0263238   -3,644    0,0050   *** 

  d_sd_allask_1    0,285330       0,0682504    4,181    4,37e-05 *** 

 

  AIC: 3643,2   BIC: 3653,09   HQC: 3647,2 

 

   with constant and trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,033 

   estimated value of (a - 1): -0,105552 

   test statistic: tau_ct(1) = -3,78021 
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   asymptotic p-value 0,0175 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1996:03-2012:10 (T = 200) 

Dependent variable: d_sd_allasker 

 

                  coefficient   std. error    t-ratio   p-value  

  -------------------------------------------------------------- 

  const           -232,827      350,290       -0,6647   0,5070   

  sd_allasker_1     -0,105552     0,0279224   -3,780    0,0175   ** 

  d_sd_allask_1      0,291079     0,0684652    4,251    3,28e-05 *** 

  time               2,91021      2,81690      1,033    0,3028   

 

  AIC: 3644,11   BIC: 3657,3   HQC: 3649,45 

 

   with constant and quadratic trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + b2*t^2 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,034 

   estimated value of (a - 1): -0,109877 

   test statistic: tau_ctt(1) = -3,88063 

   asymptotic p-value 0,04388 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1996:03-2012:10 (T = 200) 

Dependent variable: d_sd_allasker 

 

                  coefficient    std. error    t-ratio   p-value  

  --------------------------------------------------------------- 

  const           -720,922       629,951       -1,144    0,2539   

  sd_allasker_1     -0,109877      0,0283141   -3,881    0,0439   ** 

  d_sd_allask_1      0,291482      0,0684894    4,256    3,23e-05 *** 

  time              14,1913       12,4232       1,142    0,2547   

  timesq            -0,0486303     0,0521580   -0,9324   0,3523   

 

  AIC: 3645,22   BIC: 3661,71   HQC: 3651,89 

 

A Dickey-Fuller teszt alapján a kis p-értékek miatt az idősorban már nincs egységgyök. A 

következő lépés a megfelelő ARIMA modell kiválasztása, ennek az eldöntéséhez a 

korrelogramot kell megvizsgálni.  
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Autocorrelation function for sd_allaskeresok 

 

  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value] 

 

    1   0,9251  ***   0,9251 ***    175,4406  [0,000] 

    2   0,8148  ***  -0,2841 ***    312,2190  [0,000] 

    3   0,6904  ***  -0,1104        410,9197  [0,000] 

    4   0,5791  ***   0,0562        480,7035  [0,000] 

    5   0,4944  ***   0,0893        531,8237  [0,000] 

    6   0,4123  ***  -0,1324 *      567,5549  [0,000] 

    7   0,3243  ***  -0,1184 *      589,7784  [0,000] 

    8   0,2227  ***  -0,1173 *      600,3119  [0,000] 

    9   0,1227  *    -0,0013        603,5272  [0,000] 

   10   0,0263       -0,0797        603,6756  [0,000] 

   11  -0,0410        0,0950        604,0383  [0,000] 

   12  -0,0760        0,0800        605,2901  [0,000] 

   13  -0,0609        0,2534 ***    606,0998  [0,000] 

   14  -0,0308       -0,0419        606,3074  [0,000] 

   15   0,0204        0,1749 **     606,3993  [0,000] 

   16   0,0642       -0,0550        607,3111  [0,000] 

   17   0,0853       -0,0958        608,9308  [0,000] 

   18   0,1152        0,0908        611,9046  [0,000] 

   19   0,1533  **    0,0716        617,1998  [0,000] 

   20   0,2010  ***  -0,0463        626,3482  [0,000] 

   21   0,2471  ***  -0,0113        640,2507  [0,000] 

   22   0,2850  ***   0,0238        658,8468  [0,000] 

   23   0,2874  ***  -0,1089        677,8639  [0,000] 

 

A stacionárius idősorok ACF és PACF értékei tartalmaznak nullától szignifikánsan 

különböző értékeket, ez valamilyen „szisztéma” jelenlétére utal. A „szisztéma” 

megkeresése úgy történik, hogy a különböző típusú ARIMA folyamatok közül kiválasztjuk 

azokat, amelyeknek az ismert elméleti ACF és PACF sémájára leginkább hasonlítanak az 
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idősor tapasztalati autokorrelációs és parciális autokorrelációs együtthatói. A korrelogram 

és az ACF-értékek ismeretében sem tudjuk egyértelműen meghatározni az alkalmazásra 

kerülő modellt, így olyan ARIMA modelleket kell képezni, amelyekben első rendű 

differenciázott van, így az ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12 az ARIMA(1,1,0)(1,1,0)12 és az 

ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 modellváltozatokat képeztem.  

 

ARIMA(1,1,1)(1,1,1) 
Function evaluations: 211 

Evaluations of gradient: 100 

 

Model 3: ARIMA, using observations 1996:02-2012:10 (T = 201) 

Estimated using Kalman filter (exact ML) 

Dependent variable: (1-L)(1-Ls) allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

 

             coefficient   std. error      z      p-value 

  ------------------------------------------------------- 

  const       9,27229      79,8312       0,1161   0,9075  

  phi_1       0,0590692     0,282865     0,2088   0,8346  

  Phi_1       0,180526      0,217742     0,8291   0,4071  

  theta_1     0,149917      0,277331     0,5406   0,5888  

  Theta_1    -0,647982      0,204887    -3,163    0,0016  *** 

 

Mean dependent var   0,820896   S.D. dependent var   2289,601 

Mean of innovations  0,289408   S.D. of innovations  2038,386 

Log-likelihood      -1818,804   Akaike criterion     3649,608 

Schwarz criterion    3669,428   Hannan-Quinn         3657,628 

 

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency 

  ----------------------------------------------------------- 

  AR 

    Root  1          16,9293     0,0000    16,9293     0,0000 

  AR (seasonal) 

    Root  1           5,5394     0,0000     5,5394     0,0000 

  MA 

    Root  1          -6,6703     0,0000     6,6703     0,5000 

  MA (seasonal) 

    Root  1           1,5433     0,0000     1,5433     0,0000 

  ----------------------------------------------------------- 

 

ARIMA(1,1,0)(1,1,0) 

 
Function evaluations: 223 

Evaluations of gradient: 118 

 

Model 4: ARIMA, using observations 1996:02-2012:10 (T = 201) 

Estimated using Kalman filter (exact ML) 

Dependent variable: (1-L)(1-Ls) allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

 

             coefficient   std. error      z       p-value  

  --------------------------------------------------------- 

  const        2,23170     48,5508       0,04597   0,9633   

  phi_1        0,187928     0,0693246    2,711     0,0067   *** 

  Phi_1       -0,399495     0,0720647   -5,544     2,96e-08 *** 

 

Mean dependent var   0,820896   S.D. dependent var   2289,601 

Mean of innovations -3,667673   S.D. of innovations  2061,553 

Log-likelihood      -1820,142   Akaike criterion     3648,284 

Schwarz criterion    3661,497   Hannan-Quinn         3653,631 

 

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency 

  ----------------------------------------------------------- 

  AR 

    Root  1           5,3212     0,0000     5,3212     0,0000 
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  AR (seasonal) 

    Root  1          -2,5032     0,0000     2,5032     0,5000 

  ----------------------------------------------------------- 

 

ARIMA(0,1,1)(0,1,1) 
Function evaluations: 301 

Evaluations of gradient: 155 

 

Model 5: ARIMA, using observations 1996:02-2012:10 (T = 201) 

Estimated using Kalman filter (exact ML) 

Dependent variable: (1-L)(1-Ls) allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

 

             coefficient   std. error      z       p-value  

  --------------------------------------------------------- 

  const        8,79999     94,2405       0,09338   0,9256   

  theta_1      0,205514     0,0681518    3,016     0,0026   *** 

  Theta_1     -0,475348     0,0841579   -5,648     1,62e-08 *** 

 

Mean dependent var   0,820896   S.D. dependent var   2289,601 

Mean of innovations -6,986237   S.D. of innovations  2045,268 

Log-likelihood      -1819,045   Akaike criterion     3646,090 

Schwarz criterion    3659,303   Hannan-Quinn         3651,437 

 

                        Real  Imaginary    Modulus  Frequency 

  ----------------------------------------------------------- 

  MA 

    Root  1          -4,8658     0,0000     4,8658     0,5000 

  MA (seasonal) 

    Root  1           2,1037     0,0000     2,1037     0,0000 

  ----------------------------------------------------------- 

 

Meg kell vizsgálni, hogy a fenti modellek közül melyiket használhatjuk leginkább 

előrejelzésre. Az ismert modellszelekciós eljárások közül az Akaike kritériumokat fogom 

összevetni (az a legjobb, ahol a legkisebb az érték). Ezen mutató alapján az 

ARIMA(0,1,1,)(0,1,1)12 modell alkalmazható. Ahhoz, hogy az előrejelzéshez használni 

tudjuk a modellt, állapítsuk meg, hogy a hibatagok normális eloszlásúak, illetve 

autokorrelálatlanok-e.  
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Frequency distribution for uhat5, obs 14-214 

number of bins = 15, mean = -6,98624, sd = 2095,31 

 

       interval          midpt   frequency    rel.     cum. 

 

           < -9125,4   -9925,0        1      0,50%    0,50%  

   -9125,4 - -7526,3   -8325,9        1      0,50%    1,00%  

   -7526,3 - -5927,1   -6726,7        1      0,50%    1,49%  

   -5927,1 - -4327,9   -5127,5        2      1,00%    2,49%  

   -4327,9 - -2728,7   -3528,3        7      3,48%    5,97% * 

   -2728,7 - -1129,6   -1929,2       26     12,94%   18,91% **** 

   -1129,6 -  469,60   -329,99       95     47,26%   66,17% ***************** 

    469,60 -  2068,8    1269,2       49     24,38%   90,55% ******** 

    2068,8 -  3667,9    2868,4       11      5,47%   96,02% * 

    3667,9 -  5267,1    4467,5        6      2,99%   99,00% * 

    5267,1 -  6866,3    6066,7        1      0,50%   99,50%  

    6866,3 -  8465,5    7665,9        0      0,00%   99,50%  

    8465,5 -  10065,    9265,0        0      0,00%   99,50%  

    10065, -  11664,    10864,        0      0,00%   99,50%  

          >=  11664,    12463,        1      0,50%  100,00%  

 

Test for null hypothesis of normal distribution: 

Chi-square(2) = 207,182 with p-value 0,00000 

 

Az ábra alapján normálisnak tűnik a hibatagok eloszlása, de végezzük el a normalitási 

teszteket. Mivel mindegyikre 0-hoz közeli p-értéket kaptunk, a hibatag normális eloszlású. 

 
Test for normality of uhat5: 

 

 Doornik-Hansen test = 207,182, with p-value 1,02568e-045 

 

 Shapiro-Wilk W = 0,871421, with p-value 4,9353e-012 

 

 Lilliefors test = 0,13313, with p-value ~= 0 
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 Jarque-Bera test = 681,18, with p-value 1,21218e-148 

 
Autocorrelation function for uhat5 

 

  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value] 

 

    1  -0,0118       -0,0118          0,0282  [0,867] 

    2  -0,0047       -0,0049          0,0329  [0,984] 

    3  -0,0817       -0,0819          1,4099  [0,703] 

    4  -0,1464  **   -0,1494 **       5,8506  [0,211] 

    5   0,0107        0,0046          5,8745  [0,319] 

    6   0,0013       -0,0071          5,8748  [0,437] 

    7   0,0989        0,0766          7,9325  [0,339] 

    8  -0,0853       -0,1055          9,4707  [0,304] 

    9  -0,0148       -0,0160          9,5172  [0,391] 

   10  -0,0834       -0,0760         11,0014  [0,357] 

   11  -0,0721       -0,0667         12,1184  [0,355] 

   12   0,0351       -0,0010         12,3837  [0,415] 

   13   0,0035       -0,0129         12,3864  [0,496] 

   14  -0,1492  **   -0,2021 ***     17,2409  [0,244] 

   15   0,0078       -0,0036         17,2541  [0,304] 

   16   0,1012        0,1016         19,5142  [0,243] 

   17  -0,0655       -0,0908         20,4669  [0,251] 

   18  -0,0425       -0,1161         20,8704  [0,286] 

   19  -0,0094       -0,0161         20,8900  [0,343] 

   20  -0,0012        0,0075         20,8904  [0,404] 

   21   0,0110       -0,0150         20,9177  [0,464] 

   22   0,1554  **    0,1076         26,4249  [0,234] 

   23   0,0603        0,0446         27,2580  [0,245] 

 

Mivel a korrelogram viszont csak minimális autokorrelációt mutat, próbáljunk meg egy 

előrejelzést ezzel az ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 modellre. 

 
For 95% confidence intervals, z(0,025) = 1,96 
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     Obs allaskeresok_sz    prediction    std. error        95% interval 

 

2012:11                  100343,52     2045,268     96334,87 - 104352,17 

 2012:12                  105239,56     3203,483     98960,85 - 111518,27 

 2013:01                  120417,14     4042,460    112494,06 - 128340,22 

 2013:02                  120919,48     4735,047    111638,96 - 130200,00 

 2013:03                  114663,49     5338,525    104200,18 - 125126,81 

 2013:04                  107341,50     5880,394     95816,14 - 118866,86 

 2013:05                  103203,25     6376,379     90705,77 - 115700,72 

 2013:06                  101219,69     6836,475     87820,44 - 114618,93 

 2013:07                  102365,42     7267,501     88121,38 - 116609,46 

 2013:08                  101410,87     7674,357     86369,41 - 116452,34 

 2013:09                   99724,54     8060,703     83925,85 - 115523,23 

 2013:10                   99174,56     8429,361     82653,32 - 115695,80 

 2013:11                  100020,88     9142,002     82102,88 - 117938,87 

 2013:12                  104925,72     9884,718     85552,03 - 124299,41 

 2014:01                  120112,10    10575,400     99384,69 - 140839,50 

 2014:02                  120623,24    11223,660     98625,27 - 142621,21 

 2014:03                  114376,05    11836,468     91177,00 - 137575,10 

 2014:04                  107062,86    12419,075     82721,92 - 131403,80 

 2014:05                  102933,40    12975,549     77501,79 - 128365,01 

 2014:06                  100958,64    13509,120     74481,25 - 127436,03 

 2014:07                  102113,17    14022,403     74629,77 - 129596,58 

 2014:08                  101167,43    14517,549     72713,56 - 129621,30 

 2014:09                   99489,90    14996,355     70097,58 - 128882,22 

 2014:10                   98948,72    15460,340     68647,01 - 129250,43 
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13. melléklet: ARIMA módszer alkalmazása  

1995. január – 2009. január közötti adatsorra 

 

 

Először is meg kell állapítanunk, hogy az idősorunk stacionárius-e (azaz a várható érték és 

a szórás állandó-e). Ehhez állapítsuk meg, hogy tartalmaz-e egységgyököt – ekkor ugyanis 

differencia képzésre van szükség.  

 
 
Model 1: OLS, using observations 1995:01-2009:01 (T = 169) 

Dependent variable: allaskeresok_sz 

 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 85646,3 458,74 186,6992 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  85646,34  S.D. dependent var  5963,615 

Sum squared resid  5,97e+09  S.E. of regression  5963,615 

R-squared  0,000000  Adjusted R-squared  0,000000 

Log-likelihood -1708,489  Akaike criterion  3418,978 

Schwarz criterion  3422,108  Hannan-Quinn  3420,248 

rho  0,917190  Durbin-Watson  0,179380 

 

 

Az idősor nem stacionárius a legkisebb négyezetek módszere (OLS) alapján, ezt Dickey-

Fuller teszttel (ADF) tudjuk ellenőrizni. 

 
Augmented Dickey-Fuller test for allaskeresok_sz 

including one lag of (1-L)allaskeresok_sz (ma_unemployment was 1) 

sample size 167 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

   test with constant  



Mellékletek 

187 

 

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,114 

   estimated value of (a - 1): -0,142177 

   test statistic: tau_c(1) = -5,02502 

   asymptotic p-value 1,814e-005 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1995:03-2009:01 (T = 167) 

Dependent variable: d_allaskereso 

 

                  coefficient     std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           12167,2        2424,24         5,019    1,34e-06  *** 

  allaskereso_1      âˆ’0,142177      0,0282938   âˆ’5,025    1,81e-05  *** 

  d_allaskere_1       0,562158      0,0653319    8,605    5,94e-015 *** 

 

  AIC: 3027,64   BIC: 3036,99   HQC: 3031,43 

 

   with constant and trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,115 

   estimated value of (a - 1): -0,140798 

   test statistic: tau_ct(1) = -4,90264 

   asymptotic p-value 0,0001 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1995:03-2009:01 (T = 167) 

Dependent variable: d_allaskereso 

 

                  coefficient     std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           11958,9        2522,12         4,742    4,60e-06  *** 

  allaskereso_1      âˆ’0,140798      0,0287188   âˆ’4,903    0,0001    *** 

  d_allaskere_1       0,559649      0,0660107    8,478    1,31e-014 *** 

  time                1,05132       3,39178      0,3100   0,7570    

 

  AIC: 3029,54   BIC: 3042,01   HQC: 3034,6 

 

   with constant and quadratic trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + b2*t^2 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,012 

   estimated value of (a - 1): -0,313823 

   test statistic: tau_ctt(1) = -8,25564 

   asymptotic p-value 4,758e-022 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1995:03-2009:01 (T = 167) 

Dependent variable: d_allaskereso 

 

                  coefficient     std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           30249,5        3718,56         8,135    1,02e-013 *** 

  allaskereso_1      âˆ’0,313823      0,0380131   âˆ’8,256    4,76e-022 *** 

  d_allaskere_1       0,641770      0,0609480   10,53     4,42e-020 *** 

  time             âˆ’111,618        18,3831      âˆ’6,072    8,68e-09  *** 

  timesq              0,636977      0,102482     6,216    4,17e-09  *** 

 

  AIC: 2995,82   BIC: 3011,41   HQC: 3002,15 

 

Vizsgáltuk a konstanssal, a konstanssal és trenddel, illetve a konstanssal, trenddel és 

trendnégyzettel való illeszkedést. 1%-os szignifikanciaszinten el lehet vetni a nullhipotézist 

mindhárom esetben, ami azt jelenti, hogy az idősorunk tartalmaz egységgyököt.  

Az egységgyök jelenléte miatt még nem lehetséges az ARIMA modell idősorra történő 

illesztése, át kell alakítani az idősort stacionáriussá. Az átalakításhoz az adatok szezonális 

differenciázott értékeit kell venni (seasonal difference of selected variables).  (Ha az 
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adatsorunk nem lenne szezonális, akkor elég lenne az első rendű differenciázott értékek 

vizsgálata.) Azt az idősort, melynek első differenciái stacionáriusak, elsőrendű integrált 

I(1) idősornak nevezzük. Ezt követően megnézzük újra az ADF teszt eredményét. 

 

 
Augmented Dickey-Fuller test for sd_allaskeresok 

including one lag of (1-L)sd_allaskeresok (ma_unemployment was 1) 

sample size 155 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

   test with constant  

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,034 

   estimated value of (a - 1): -0,0994362 

   test statistic: tau_c(1) = -2,96179 

   asymptotic p-value 0,03863 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1996:03-2009:01 (T = 155) 

Dependent variable: d_sd_allasker 

 

                  coefficient   std. error    t-ratio   p-value 

  ------------------------------------------------------------- 

  const           40,5823       136,291        0,2978   0,7663  

  sd_allasker_1   âˆ’0,0994362      0,0335730   âˆ’2,962    0,0386  ** 

  d_sd_allask_1    0,144122       0,0802699    1,795    0,0746  * 

 

  AIC: 2748,04   BIC: 2757,17   HQC: 2751,75 

 

   with constant and trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,041 

   estimated value of (a - 1): -0,130987 

   test statistic: tau_ct(1) = -3,4321 

   asymptotic p-value 0,04716 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1996:03-2009:01 (T = 155) 

Dependent variable: d_sd_allasker 
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                  coefficient   std. error    t-ratio   p-value 

  ------------------------------------------------------------- 

  const           âˆ’498,752      344,495       âˆ’1,448    0,1498  

  sd_allasker_1     âˆ’0,130987     0,0381652   âˆ’3,432    0,0472  ** 

  d_sd_allask_1      0,158537     0,0802210    1,976    0,0499  ** 

  time               5,89400      3,46155      1,703    0,0907  * 

 

  AIC: 2747,09   BIC: 2759,26   HQC: 2752,04 

 

   with constant and quadratic trend  

   model: (1-L)y = b0 + b1*t + b2*t^2 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,042 

   estimated value of (a - 1): -0,136052 

   test statistic: tau_ctt(1) = -3,47487 

   asymptotic p-value 0,1193 

 

Augmented Dickey-Fuller regression 

OLS, using observations 1996:03-2009:01 (T = 155) 

Dependent variable: d_sd_allasker 

 

                  coefficient    std. error    t-ratio   p-value 

  -------------------------------------------------------------- 

  const           âˆ’215,760       581,732       âˆ’0,3709   0,7112  

  sd_allasker_1     âˆ’0,136052      0,0391532   âˆ’3,475    0,1193  

  d_sd_allask_1      0,162050      0,0806000    2,011    0,0462  ** 

  time              âˆ’2,51219      14,3345      âˆ’0,1753   0,8611  

  timesq             0,0468959     0,0775917    0,6044   0,5465  

 

  AIC: 2748,71   BIC: 2763,93   HQC: 2754,9 

 

A Dickey-Fuller teszt alapján a kis p-értékek miatt az idősorban már nincs egységgyök. A 

következő lépés a megfelelő ARIMA modell kiválasztása, ennek az eldöntéséhez a 

korrelogramot kell megvizsgálni.  

 

 
Autocorrelation function for sd_allaskeresok 

 

  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value] 
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    1   0,9109  ***   0,9109 ***    132,7610  [0,000] 

    2   0,8049  ***  -0,1454 *      237,0961  [0,000] 

    3   0,6665  ***  -0,2447 ***    309,0997  [0,000] 

    4   0,5461  ***   0,0569        357,7580  [0,000] 

    5   0,4755  ***   0,2549 ***    394,8962  [0,000] 

    6   0,4051  ***  -0,1500 *      422,0270  [0,000] 

    7   0,3352  ***  -0,1817 **     440,7237  [0,000] 

    8   0,2427  ***  -0,1156        450,5911  [0,000] 

    9   0,1197       -0,1537 *      453,0079  [0,000] 

   10  -0,0169       -0,1774 **     453,0562  [0,000] 

   11  -0,1160        0,1824 **     455,3557  [0,000] 

   12  -0,1860  **    0,0428        461,3132  [0,000] 

   13  -0,1773  **    0,2469 ***    466,7626  [0,000] 

   14  -0,1676  **   -0,1510 *      471,6652  [0,000] 

   15  -0,1481  *     0,0192        475,5224  [0,000] 

   16  -0,1298        0,1250        478,5034  [0,000] 

   17  -0,1220        0,1129        481,1575  [0,000] 

   18  -0,0932       -0,0048        482,7186  [0,000] 

   19  -0,0527        0,0219        483,2202  [0,000] 

   20   0,0045       -0,0378        483,2239  [0,000] 

   21   0,0685       -0,0383        484,0853  [0,000] 

   22   0,1270       -0,0229        487,0694  [0,000] 

 

A stacionárius idősorok ACF és PACF értékei tartalmaznak nullától szignifikánsan 

különböző értékeket, ez valamilyen „szisztéma” jelenlétére utal. A „szisztéma” 

megkeresése úgy történik, hogy a különböző típusú ARIMA folyamatok közül kiválasztjuk 

azokat, amelyeknek az ismert elméleti ACF és PACF sémájára leginkább hasonlítanak az 

idősor tapasztalati autokorrelációs és parciális autokorrelációs együtthatói. A korrelogram 

és az ACF-értékek ismeretében sem tudjuk egyértelműen meghatározni az alkalmazásra 

kerülő modellt, így olyan ARIMA modelleket kell képezni, amelyekben első rendű 

differenciázott van, így az ARIMA(1,1,1)(1,1,1)12 az ARIMA(1,1,0)(1,1,0)12 és az 

ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 modellváltozatokat képeztem.  

 

ARIMA(1,1,1)(1,1,1) 
 

 

Model 2: ARIMA, using observations 1996:02-2009:01 (T = 156) 

Dependent variable: (1-L)(1-Ls) allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

  Coefficient Std. Error z p-value  

const 43,312 41,2103 1,0510 0,29326  

phi_1 0,282465 0,297458 0,9496 0,34232  

Phi_1 -0,225139 0,132161 -1,7035 0,08847 * 

theta_1 -0,175081 0,297869 -0,5878 0,55668  

Theta_1 -0,656579 0,131326 -4,9996 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  27,90385  S.D. dependent var  1736,849 

Mean of innovations -16,44603  S.D. of innovations  1319,798 

Log-likelihood -1347,608  Akaike criterion  2707,216 

Schwarz criterion  2725,515  Hannan-Quinn  2714,648 

 

  Real Imaginary Modulus Frequency 

AR      

 Root 1  3,5403 0,0000 3,5403 0,0000 

AR (seasonal)      

 Root 1  -4,4417 0,0000 4,4417 0,5000 

MA      

 Root 1  5,7116 0,0000 5,7116 0,0000 

MA (seasonal)      
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 Root 1  1,5230 0,0000 1,5230 0,0000 

 

ARIMA(1,1,0)(1,1,0) 

 
Model 3: ARIMA, using observations 1996:02-2009:01 (T = 156) 

Dependent variable: (1-L)(1-Ls) allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

  Coefficient Std. Error z p-value  

const 50,4853 78,2792 0,6449 0,51897  

phi_1 0,0866886 0,0803532 1,0788 0,28066  

Phi_1 -0,624907 0,0706865 -8,8405 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  27,90385  S.D. dependent var  1736,849 

Mean of innovations -20,07566  S.D. of innovations  1407,477 

Log-likelihood -1355,259  Akaike criterion  2718,519 

Schwarz criterion  2730,718  Hannan-Quinn  2723,474 

 

  Real Imaginary Modulus Frequency 

AR      

 Root 1  11,5355 0,0000 11,5355 0,0000 

AR 

(sea

sona

l) 

     

 Root 1  -1,6002 0,0000 1,6002 0,5000 

 

ARIMA(0,1,1)(0,1,1) 
 

 

Model 4: ARIMA, using observations 1996:02-2009:01 (T = 156) 

Dependent variable: (1-L)(1-Ls) allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

  Coefficient Std. Error z p-value  

const 42,4038 34,5409 1,2276 0,21958  

theta_1 0,0747025 0,0712357 1,0487 0,29433  

Theta_1 -0,79735 0,0793939 -10,0430 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  27,90385  S.D. dependent var  1736,849 

Mean of innovations -19,56672  S.D. of innovations  1329,179 

Log-likelihood -1349,408  Akaike criterion  2706,816 

Schwarz criterion  2719,015  Hannan-Quinn  2711,770 

 

  Real Imaginary Modulus Frequency 

MA      

 Root 1  -13,3864 0,0000 13,3864 0,5000 

MA 

(sea

sona

l) 

     

 Root 1  1,2542 0,0000 1,2542 0,0000 

 

ARIMA(1,0,1)(1,0,1) 
 

 

Model 5: ARMA, using observations 1995:01-2009:01 (T = 169) 

Dependent variable: allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

  Coefficient Std. Error z p-value  
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const 90559,8 15665,3 5,7809 <0,00001 *** 

phi_1 0,958382 0,0218215 43,9191 <0,00001 *** 

Phi_1 0,98819 0,0102078 96,8074 <0,00001 *** 

theta_1 0,129194 0,0702453 1,8392 0,06589 * 

Theta_1 -0,764639 0,0915089 -8,3559 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  85646,34  S.D. dependent var  5963,615 

Mean of innovations -27,81164  S.D. of innovations  1329,556 

Log-likelihood -1467,885  Akaike criterion  2947,770 

Schwarz criterion  2966,550  Hannan-Quinn  2955,391 

 

  Real Imaginary Modulus Frequency 

AR      

 Root 1  1,0434 0,0000 1,0434 0,0000 

AR 

(seasonal) 

     

 Root 1  1,0120 0,0000 1,0120 0,0000 

MA      

 Root 1  -7,7403 0,0000 7,7403 0,5000 

MA 

(seasonal) 

     

 Root 1  1,3078 0,0000 1,3078 0,0000 

 

ARIMA(1,0,0)(1,0,0) 

 
 

Model 6: ARMA, using observations 1995:01-2009:01 (T = 169) 

Dependent variable: allaskeresok_sz 

Standard errors based on Hessian 

  Coefficient Std. Error z p-value  

const 89219,7 4801,63 18,5811 <0,00001 *** 

phi_1 0,908766 0,0298813 30,4125 <0,00001 *** 

Phi_1 0,777218 0,0469789 16,5440 <0,00001 *** 

 

Mean dependent var  85646,34  S.D. dependent var  5963,615 

Mean of innovations -49,39540  S.D. of innovations  1599,259 

Log-likelihood -1493,280  Akaike criterion  2994,559 

Schwarz criterion  3007,079  Hannan-Quinn  2999,640 

 

  Real Imaginary Modulus Frequency 

AR      

 Root 1 1,1004 0,0000 1,1004 0,0000 

AR 

(sea

sona

l) 

     

 Root 1  1,2866 0,0000 1,2866 0,0000 

 

Meg kell vizsgálni, hogy a fenti modellek közül melyiket használhatjuk leginkább 

előrejelzésre. Az ismert modellszelekciós eljárások közül az Akaike kritériumokat fogom 

összevetni (az a legjobb, ahol a legkisebb az érték). Ezen mutató alapján az 

ARIMA(0,1,1,)(0,1,1)12 modell alkalmazható. Ahhoz, hogy az előrejelzéshez használni 

tudjuk a modellt, állapítsuk meg, hogy a hibatagok normális eloszlásúak, illetve 

autokorrelálatlanok-e.  
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Frequency distribution for uhat4, obs 14-169 

number of bins = 13, mean = -19,5667, sd = 1492,02 

 

       interval          midpt   frequency    rel.     cum. 

 

           < -8805,5   -9355,5        1      0,64%    0,64%  

   -8805,5 - -7705,6   -8255,6        0      0,00%    0,64%  

   -7705,6 - -6605,7   -7155,6        0      0,00%    0,64%  

   -6605,7 - -5505,8   -6055,7        0      0,00%    0,64%  

   -5505,8 - -4405,9   -4955,8        0      0,00%    0,64%  

   -4405,9 - -3306,0   -3855,9        1      0,64%    1,28%  

   -3306,0 - -2206,1   -2756,0        5      3,21%    4,49% * 

   -2206,1 - -1106,2   -1656,1       20     12,82%   17,31% **** 

   -1106,2 - -6,2727   -556,22       51     32,69%   50,00% *********** 

   -6,2727 -  1093,6    543,68       53     33,97%   83,97% ************ 

    1093,6 -  2193,5    1643,6       16     10,26%   94,23% *** 

    2193,5 -  3293,4    2743,5        7      4,49%   98,72% * 

          >=  3293,4    3843,4        2      1,28%  100,00%  

 

Test for null hypothesis of normal distribution: 

Chi-square(2) = 77,257 with p-value 0,00000 

 

Az ábra alapján normálisnak tűnik a hibatagok eloszlása, de végezzük el a normalitási 

teszteket. Mivel mindegyikre 0-hoz közeli p-értéket kaptunk, a hibatag normális eloszlású. 

 
Test for normality of uhat4: 

 

 Doornik-Hansen test = 77,2569, with p-value 1,67449e-017 

 

 Shapiro-Wilk W = 0,896678, with p-value 5,15378e-009 

 

 Lilliefors test = 0,0839565, with p-value ~= 0,01 

 

 Jarque-Bera test = 624,919, with p-value 1,99798e-136 
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Autocorrelation function for uhat4 

 

  LAG      ACF          PACF         Q-stat. [p-value] 

 

    1  -0,0550       -0,0550          0,4811  [0,488] 

    2   0,1261        0,1235          3,0273  [0,220] 

    3  -0,0865       -0,0750          4,2315  [0,238] 

    4  -0,2894  ***  -0,3196 ***     17,8106  [0,001] 

    5  -0,0052       -0,0185         17,8149  [0,003] 

    6  -0,1041       -0,0309         19,5965  [0,003] 

    7   0,0907        0,0373         20,9580  [0,004] 

    8   0,0348       -0,0357         21,1596  [0,007] 

    9   0,0780        0,0467         22,1802  [0,008] 

   10  -0,1158       -0,1597 **      24,4447  [0,007] 

   11  -0,1069       -0,1226         26,3882  [0,006] 

   12   0,0324        0,0787         26,5677  [0,009] 

   13   0,0379        0,1187         26,8158  [0,013] 

   14  -0,0037       -0,1323 *       26,8181  [0,020] 

   15   0,0011       -0,1009         26,8183  [0,030] 

   16  -0,0599       -0,0402         27,4501  [0,037] 

   17  -0,0942       -0,0735         29,0230  [0,034] 

   18  -0,1016       -0,1475 *       30,8681  [0,030] 

   19  -0,0502       -0,0480         31,3214  [0,037] 

   20  -0,0246       -0,0873         31,4307  [0,050] 

   21   0,0576       -0,0891         32,0373  [0,058] 

   22   0,0934        0,0115         33,6423  [0,053] 

 

Mivel a korrelogram viszont csak minimális autokorrelációt mutat, próbáljunk meg egy 

előrejelzést ezzel az ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 modellre. 

 
For 95% confidence intervals, z(0,025) = 1,96 

 

         allaskeresok_sz    prediction    std. error        95% interval 

 

 2002:02      82552,00     81348,54 

 2002:03      81153,00     81647,63 

 2002:04      78326,00     78737,96 

2009:02                  102571,00     1329,179     99965,86 - 105176,15 
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 2009:03                  101328,37     1951,217     97504,05 - 105152,69 

 2009:04                   97796,04     2418,218     93056,42 - 102535,66 

 2009:05                   94608,58     2808,614     89103,80 - 100113,36 

 2009:06                   93297,06     3151,007     87121,20 - 99472,92 

 2009:07                   95524,19     3459,679     88743,34 - 102305,03 

 2009:08                   95910,35     3742,981     88574,25 - 103246,46 

 2009:09                   96002,18     4006,300     88149,97 - 103854,38 

 2009:10                   95635,60     4253,348     87299,19 - 103972,01 

 2009:11                   97019,51     4486,815     88225,51 - 105813,50 

 2009:12                  100560,07     4708,719     91331,15 - 109788,99 

 2010:01                  104751,53     4920,627     95107,28 - 114395,79 

 2010:02                  106915,19     5205,304     96712,98 - 117117,40 

 2010:03                  105714,96     5481,473     94971,47 - 116458,45 

 2010:04                  102225,03     5744,381     90966,25 - 113483,81 

 2010:05                   99079,97     5995,771     87328,48 - 110831,47 

 2010:06                   97810,86     6237,036     85586,49 - 110035,23 

 2010:07                  100080,39     6469,310     87400,77 - 112760,01 
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14. melléklet: Foglalkoztatáspolitikai kiadások (millió euro) 

 

 

Csehország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások 53,61 61,27 107,53 129,17 147,40 169,76 178,98 177,73 167,85 

Tréning 11,62 12,55 14,74 13,71 12,61 9,70 10,87 38,04 62,93 

Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése 28,25 27,74 41,12 47,94 70,67 93,86 70,04 40,03 75,85 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás 27,32 27,78 28,66 34,99 60,71 87,03 101,43 97,36 119,76 

Közvetlen munkahelyteremtés 23,18 21,51 26,13 28,17 31,73 24,67 38,05 51,87 64,22 

Pályakezdők ösztönzése 3,10 4,64 4,53 3,82 4,90 3,72 3,89 4,98 6,65 

Munkanélküliek támogatása 206,53 222,39 221,55 241,57 264,31 259,73 291,24 602,30 547,80 

Korai nyugdíjazás 15,23 26,75               

Mindösszesen (1-9.sor) 368,84 404,63 444,25 499,36 592,33 648,48 694,50 1 012,31 1 045,06 

Intézkedések összesen (2-7.sor) 93,47 94,22 115,17 128,62 180,62 218,98 224,28 232,28 329,41 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor) 315,23 343,35 336,72 370,19 444,93 478,72 515,52 834,58 877,21 

Támogatások összesen (8-9.sor) 221,76 249,14 221,55 241,57 264,31 259,73 291,24 602,30 547,80 

          

Észtország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások   2,46 2,20 2,49 3,03 3,83 5,29 12,15 12,44 

Tréning   3,43 3,00 3,72 5,65 4,07 4,89 18,32 8,72 

Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése   0,24 0,46 0,91 0,54 0,17 0,13 0,12 8,74 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás                   

Közvetlen munkahelyteremtés   0,01 0,04           0,32 

Pályakezdők ösztönzése   0,41 0,37 0,57 0,42 0,17 0,61 2,19 2,88 

Munkanélküliek támogatása   16,44 16,55 13,26 10,70 15,71 34,49 191,12 124,51 
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Korai nyugdíjazás                   

Mindösszesen (1-9.sor)   22,99 22,63 20,95 20,33 23,95 45,40 223,90 157,61 

Intézkedések összesen (2-7.sor)   4,10 3,87 5,20 6,60 4,41 5,63 20,63 20,66 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)   20,53 20,43 18,47 17,30 20,11 40,11 211,75 145,17 

Támogatások összesen (8-9.sor)   16,44 16,55 13,26 10,70 15,71 34,49 191,12 124,51 

          

Lettország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások   3,76 5,49 7,99 11,22 13,47 12,40 8,16 7,30 

Tréning   2,75 4,20 14,70 18,31 10,06 6,53 27,50 44,39 

Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése   1,22 2,03 2,87 8,81 8,34 5,92 6,45 9,38 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás         0,00 0,08 0,09     

Közvetlen munkahelyteremtés   4,43 2,74 3,24 2,15 2,68 4,23 16,24 37,75 

Pályakezdők ösztönzése       0,23 0,50 1,71 1,26 0,28 0,62 

Munkanélküliek támogatása   36,84 42,12 40,64 46,52 60,52 79,93 190,31 124,49 

Korai nyugdíjazás                   

Mindösszesen (1-9.sor)   49,00 56,58 69,67 87,53 96,86 110,36 248,93 223,93 

Intézkedések összesen (2-7.sor)   8,40 8,97 21,04 29,79 22,87 18,03 50,46 92,14 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)   45,24 51,09 61,68 76,31 83,39 97,96 240,77 216,63 

Támogatások összesen (8-9.sor)   36,84 42,12 40,64 46,52 60,52 79,93 190,31 124,49 

          

Litvánia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások   6,92 7,73 14,88 21,06 24,90 26,15 26,63 22,47 

Tréning   11,21 11,13 10,77 16,84 27,86 13,66 22,24 20,10 

Munkahely megosztás         0,01 0,22 0,36 0,31 0,40 

Foglalkoztatás ösztönzése   6,64 7,43 9,12 13,90 29,24 24,18 22,60 25,19 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás       0,02 0,47 2,26 1,87 2,69 3,34 

Közvetlen munkahelyteremtés   7,21 9,32 10,50 11,24 5,66 4,90 5,07 13,31 
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Pályakezdők ösztönzése   0,01 0,01 0,00 0,00         

Munkanélküliek támogatása   18,87 13,44 21,74 28,48 32,43 49,62 162,75 132,46 

Korai nyugdíjazás   6,94 6,47 3,72 1,27         

Mindösszesen (1-9.sor)   57,81 55,53 70,75 93,27 122,58 120,75 242,29 217,27 

Intézkedések összesen (2-7.sor)   25,08 27,88 30,41 42,46 65,25 44,98 52,91 62,34 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)   50,89 47,79 55,87 72,21 97,68 94,60 215,66 194,80 

Támogatások összesen (8-9.sor)   25,81 19,91 25,47 29,75 32,43 49,62 162,75 132,46 

          

Magyarország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások     82,05 83,69 81,70 84,49 92,51 81,44 87,04 

Tréning   58,84 37,35 34,34 55,19 58,89 68,43 45,31 48,11 

Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése     83,98 89,29 73,30 76,94 83,88 64,56 76,55 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás                   

Közvetlen munkahelyteremtés   47,34 41,78 51,52 42,01 45,15 45,37 222,59 378,46 

Pályakezdők ösztönzése   5,09 4,48 4,88 2,70 4,12 6,76 5,60 8,49 

Munkanélküliek támogatása   259,97 301,33 340,45 314,51 360,24 390,77 630,91 698,81 

Korai nyugdíjazás   6,98 6,53 6,82 6,40 0,01 0,00     

Mindösszesen (1-9.sor)     557,50 610,99 575,81 629,83 687,71 1 050,43 1 297,47 

Intézkedések összesen (2-7.sor)     167,59 180,03 173,20 185,09 204,43 338,07 511,62 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)     475,45 527,30 494,11 545,34 595,20 968,98 1 210,43 

Támogatások összesen (8-9.sor)   266,96 307,87 347,27 320,91 360,25 390,77 630,91 698,81 

          

Lengyelország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások       168,72 255,06 297,12 319,03 305,42 327,24 

Tréning       244,57 274,89 313,95 445,08 122,56 128,65 

Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése       74,56 92,60 164,66 208,30 503,79 760,41 
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Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás       423,70 465,03 578,16 751,99 661,05 760,22 

Közvetlen munkahelyteremtés       61,35 43,57 55,81 80,35 84,69 129,65 

Pályakezdők ösztönzése       65,82 100,25 144,98 214,11 261,37 354,61 

Munkanélküliek támogatása       745,15 707,17 582,51 521,53 658,78 812,10 

Korai nyugdíjazás       1 349,46 1 227,33 1 014,30 745,36 387,35 399,53 

Mindösszesen (1-9.sor)       3 133,33 3 165,90 3 151,50 3 285,75 2 985,02 3 672,40 

Intézkedések összesen (2-7.sor)       870,00 976,34 1 257,57 1 699,84 1 633,47 2 133,54 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)       2 964,61 2 910,84 2 854,38 2 966,72 2 679,60 3 345,16 

Támogatások összesen (8-9.sor)       2 094,62 1 934,50 1 596,81 1 266,89 1 046,13 1 211,63 

          

Szlovénia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások       28,24 28,88 30,03 31,79 35,41 38,62 

Tréning       14,24 17,53 11,72 9,37 23,05 23,67 

Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése       11,41 8,61 6,56 2,54 16,51 32,36 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás       3,46           

Közvetlen munkahelyteremtés       22,21 22,47 18,84 16,00 21,89 46,05 

Pályakezdők ösztönzése       4,58 5,77 1,21 6,80 19,89 20,09 

Munkanélküliek támogatása       112,22 118,88 103,45 99,56 223,84 259,55 

Korai nyugdíjazás                   

Mindösszesen (1-9.sor)       196,37 202,13 171,81 166,08 340,58 420,34 

Intézkedések összesen (2-7.sor)       55,91 54,38 38,33 34,72 81,33 122,17 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)       168,13 173,25 141,78 134,28 305,17 381,73 

Támogatások összesen (8-9.sor)       112,22 118,88 103,45 99,56 223,84 259,55 

          

Szlovákia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Munkaerő-piaci szolgáltatások     31,66 65,26 76,91 58,27 70,59 64,35 65,83 

Tréning     3,37 9,29 4,31 2,72 6,84 7,29 3,61 
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Munkahely megosztás                   

Foglalkoztatás ösztönzése     2,61 10,56 10,17 9,04 9,77 19,12 64,45 

Foglalkoztatási és rehabilitációs támogatás     0,59 3,36 5,14 7,42 10,55 16,80 22,73 

Közvetlen munkahelyteremtés     11,64 23,09 24,28 22,40 34,25 8,98 9,13 

Pályakezdők ösztönzése     6,14 18,56 19,81 22,38 35,52 42,44 52,98 

Munkanélküliek támogatása     101,38 66,30 53,85 55,27 68,64 182,30 158,92 

Korai nyugdíjazás     13,11 36,12 97,03 144,29 210,76 240,23 239,85 

Mindösszesen (1-9.sor)     170,50 232,53 291,50 321,80 446,91 581,51 617,49 

Intézkedések összesen (2-7.sor)     24,35 64,85 63,71 63,96 96,92 94,62 152,89 

Intézkedések és támogatások összesen (2-9.sor)     138,84 167,26 214,60 263,53 376,32 517,15 551,65 

Támogatások összesen (8-9.sor)     114,49 102,41 150,88 199,57 279,40 422,53 398,76 

 

Forrás: Eurostat adatok alapján saját szerkesztés 
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„A kutató munka a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt részeként  

– az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében –  

az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.” 

 


