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GAZDASÁGI AKTIVITÁS
Dövényi Zoltán

A munka a legfontosabb emberi tevékenységek közé 
tartozik, nélküle elképzelhetetlen a társadalom fenn
maradása. A munka a gazdaság alapja, a munkát végző 
ember a legfontosabb termelési tényezők közé tartozik. 
Ezért alapvető jelentőségű az egyén vagy a különböző 
társadalmi csoportok munkaerőpiaci helyzete és vi
szonya a munkához.

Alapfogalmak és kategóriák

A népesség a munkaerőpiac szempontjából két fő cso
portra osztható, a gazdaságilag aktív és a gazdaságilag 
nem aktív népességre. A gazdaságilag aktív népesség 
a foglalkoztatottakból és a munkanélküliekből tevődik 
össze. Az első kategóriába a jövedelmet biztosító mun
kával rendelkező, 15 évesek és ennél idősebbek tartoz
nak. Ezen belül a legnagyobb csoportot az aktív kere
sők al kotják, de ide tartoznak például a munkát végző 
nyug díjasok, a gyermekgondozási ellátás mellett dol
gozók is. A munkanélküliek közé azok sorolhatók, akik 
a felmé rést megelőző héten nem dolgoztak, de munkát 
kerestek, és készen álltak a mun ka vég zésre.

A fenti csoportok arányát általában a munkaképes 
korú né pességhez (15–64 évesek) viszonyítják. A gaz
dasági lag aktív népesség arányát az aktivitási ráta 
(arány szám), a foglalkoztatottakét a foglalkoztatási ráta, 
a mun ka nél küliekét pedig a munkanélküliségi ráta fe
jezi ki, melynek vi  szo nyítási alapja általában a gazdasá
gilag aktív né pes   ség.

A gazdaságilag nem aktív népesség inaktív kere sők 
ből és eltartottakból tevődik össze. Az első csoportba 
azok tartoznak, akik keresőtevékenységet nem foly tat
nak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeznek. Legna
gyobb hányadukat a nyugdíjasok teszik ki, de ide tar
toznak a gyermekgondozási ellátásban, a szociális el lá
tásban részesülők és még a vagyonukból élők is. Az el
tartottak azok, akik az előzőekben felsorolt kategóriák 
egyikébe sem sorolhatók. Legnagyobb csoportju kat az 
oktatási intézmé nyek nappali tagozatán tanulók alkot
ják, de ide számítjuk a háztartásbelieket is.

A gazdaságilag aktív népesség

A foglalkoztatottak és munkanélküliek együtteseként 
értelmezett csoport aránya a 15–64 évesek körében 
az Európai Unió területén 2011 és 2018 között 71,1%

ról 73,7%ra nőtt. Hasonló mértékben változott a gaz
dasági aktivitás a Kárpátmedence országainak több
ségében is, kivéve Magyarországot és Szlovákiát, ahol 
a növekedés 9,5, illetve 4,0%pontot ért el. Ennek révén 
2018ban e mutató értéke mindkét országban (H: 71,9%, 
SK: 72,4%) megközelítette az EU28 átlagát (73,7%). 

Hazánk, a Kárpátmedence területén a gazdasági ak
tivitás térbeli eltéréseit részleteiben csupán 2011 kö
rüli adatok alapján tudjuk nyomon követni VI. 6. 1. . 
Akkor még a magyarországi mutató (62,4%) a románi
aihoz (64,1%) és horvátországihoz (64,1%) hasonlított. 
Régiónkban a 2011es aktivitási rátát vizsgálva egy 
északnyugat–délkeleti lejtő volt megfigyelhető. Ennek 
megfelelően a gazdaságilag aktívak a legmagasabb 
arányt az északnyugati (osztrák, szlovén, szlovák, ma 
gyar) területeken érték el, szemben a délszláv háború 
és a kivándorlás által erősen sújtott horvátországi (fő 
ként szlavóniai), szerbiai (vajdasági) területekkel. Hoz
 zájuk hasonlóan alacsony gazdasági aktivitás, követke
 zésképpen az eltartottak, inaktív keresők magas aránya 
volt megfigyelhető a Magyarország halmozottan hát
rá nyos helyzetű népessége által lakott északkeleti, ke
leti határvidéken, a romániai Partium északi részén és 
az Erdélyimedencében is, ahol a cigány népesség ará
nya jelentős. Magyarországon 2001 és 2011 között vala
 men nyi járásban és a fővárosban is nőtt az aktivitási ráta. 

Országosan a 2001es meglehetősen alacsony, 59,6%os 
aktivitási arányszám 2011ig szerény mértékben, 62,4%
ra nőtt. Ebben az időszakban átlag fölötti javulás leg
inkább a kevésbé fejlett, elmaradott térségekben (pl. 
a keleti határvidéken, az alföldi belső perifériákon) fi
gyelhető meg. Ebben minden bizonnyal jelentős része 
volt annak, hogy ezeken a területe ken 2001ben nagyon 
alacsony volt az aktivitási ráta, így itt a kisebb gazda
sági előrelépés is a mutató nagyobb mértékű javulását 
eredményezte VI. 6. 2. .

2011 után a gazdasági aktivitás arányszámának nö
vekedési üteme erősen felgyorsult (2001: 59,6%, 2011: 
62,4%, 2016: 70,1%, 2018: 71,9%). Magyarázata a gaz
dasági helyzet jelentős javulásában, s ezzel összefüg
gésben a munkaerőpiac kedvező irányú folyamatai
ban keresendő. Ebben az időszakban eltérő mértékben 
ugyan, de valamennyi járásban és a fővárosban is nőtt 
az aktivitási ráta. Továbbra is a kevésbé fejlett térségek
ben mutatkozott átlagon felüli javulás, de ez kevesebb 
járást érintett, mint a megelőző időszakban VI. 6. 3. . 

A gazdaságilag aktív népesség arányának jelenlegi 
térbeli eltéréseire a 2016. évi mikrocenzus adatai alap
ján következtethetünk. Az átlagosnál magasabb, leg
alább 72%os aktivitási arányszámmal jellemezhető 
járások meghatározó része egy összefüggő, nagy térség
ben tömörült, amelyhez a főváros és agglomerációja, 

valamint a Dunántúl északi része tartozott VI. 6. 4. . 
Az aktivitási arányszám és a munkanélküliségi ráta kö
zött elég szoros az összefüggés: a magas aktivitási ráta 
jórészt alacsony munkanélküliséggel párosul, az ala
csony aktivitási rátához pedig általában magas munka
nélküliség kapcsolódik. A legalacsonyabb aktivitási 
rátát mutató járások az északkeleti és délnyugati határ
vidékeken, belső perifériákon találhatók, ám nem al
kotnak összefüggő övezetet, ami kedvező vonásként ér
tékelhető. Mindössze kilenc olyan járás volt 2016ban, 
ahol az aktivitási ráta a 65%ot sem érte el. 

A gazdasági aktivitás nem csupán térbeli, hanem 
nem és életkor szerinti különbségeket is jelez VI. 6. 5. . 
A férfiak aktivitása még ma is meghaladja a nőkét. 
Ennek megvannak a történelmi előzményei, például 
1910ben az akkori Magyarországon a keresők több 
mint háromnegyed részét a férfiak tették ki, és a fér
fiak kétharmada, a nőknek viszont kevesebb mint egy
ötöde volt gazdaságilag aktív. Ezek az arányok a két 
világháború között alig módosultak. Az államszocializ
mus időszaka viszont alapvető változást hozott: a „két
keresős családmodell” kényszerű térnyerése folytán 
a nők tömegesen jelentek meg a munkaerőpiacon, így 
a két nem aktivitási rátája közötti különbség jelen tő
sen csökkent.    

A gazdaságilag aktívak a legmagasabb arányt 1998–
2018 között többnyire a 40–44 évesek, néhány esetben 
pedig a 35–39 évesek korcsoportjában érték el. Ebben 
a két évtizedben a korcsoportos aktivitási ráta maxi
muma jelentősen nőtt is: 1998ban a 40–44 évesek fog
lalkoztatási rátája 81,5% volt, 2018ban viszont ez az 

arányszám nemcsak náluk, hanem a 45–49 évesek kö
rében is meghaladta a 90%ot.

Foglalkoztatottság

A trianoni Magyarország első népszámlálása 1920ban 
több mint 3,5 millió foglalkoztatottat regisztrált, ami 
az akkori teljes népesség 44,6%a VI. 6. 6. . Az ezt kö
vető hat évtizedben kb. másfél millióval nőtt a foglal
koztatottak száma, és 1980ban valamivel meghaladta 
az ötmilliót, ami 47,3%os rátát jelentett. Ezt követően 
indult meg a csökkenés, ami különösen a rendszervál
tozás után gyorsult fel, amikor is néhány év alatt mint
egy másfél millió munkahely szűnt meg. Ennek követ
keztében 2001ben már csak szűk 3,7 millió fog lal koz
tatott volt a munkaerőpiacon (36,2%). Az ezt kö vető 
időszak ismét növekedést hozott, így 2016ban már 4,5 
millió foglalkoztatottat és 45,9%os arányt re giszt rál tak.

A rendszerváltozás utáni évtized súlyos munka erő
piaci feszültségeit jelzi, hogy 1998ban a munkaképes 
korú népességnek alig több mint a fele (53,6%) volt 
fog lalkoztatott. Ezután javult ugyan a helyzet, így a mu
ta tó értéke 2006ra 57,4%ra nőtt, az utána következő 
gaz dasági válság azonban újabb visszaesést ho zott 
(2010: 54,9%). Az elmúlt néhány évben a munka erő
piac jelentősen bővült, ennek következtében a foglal
koztatási ráta megközelítette a 70%ot. Az abszolút szá
mokat nézve, a 15–64 éves korosztályon belül a foglal
koztatottak száma 2014 elején haladta meg a 4 milliós 
lélektani határt, 2019ben pedig már elérte a 4,5 mil

liót. A fenti adatok alapján Magyarország korábban 
az Európai Unión belül a sereghajtók közé tartozott, 
a 2010es évek végén viszont már a középmezőnyben 
van. 2010ben ugyanis a foglalkoztatási arány az EU
ban 64,1%, Magyarországon  54,9% volt, 2018ra pedig 
ez a mutató nálunk – az EU 68,6%os átlagát megha
ladva – 69,2%ra nőtt.

1998ban a férfiak foglalkoztatási rátája meghaladta 
a 60%ot, miközben a nőké az 50%ot sem érte el 
(47,3%). Ezután mindkét nemnél lassan javulni kez
dett a mutató értéke, ám a folyamat a 2008as gazdasági 
válság miatt átmenetileg megtorpant. A továbbiakban 
a férfiak aktív munkaerőpiaci jelenléte gyorsabban 
bővült; körükben a foglalkoztatási ráta 2018ig 76,3%
ra, a nőké viszont csak 62,3%ra emelkedett. Ekkor 
a foglalkoztatottak 55%a volt férfi és 45%a nő.

A foglalkoztatottak száma 2011–2016 között majd
nem mindegyik korcsoportban nőtt, ami egyértelmű
en jelzi a munkaerőpiaci viszonyok javulását. 2016ban 
a legtöbb foglalkoztatott a 40–44 évesek kategóriájá
ból került ki; ez a több mint 700 ezer fő a teljes fog lal
koztatotti létszám ötödét tette ki. Ezek az 1972–76 kö
zött született „Ratkóunokák” alkotják az utolsó népe
sebb korcsoportot a hazai munkaerőpiacon. Szüleik, 
az 1950es évek első felében született ún. „Ratkógye re
kek” már átkerültek az inaktívak közé VI. 6. 5. .

A jól hierarchizált és/vagy fejlett városhálózattal ren
delkező térségek az átlagosnál több foglalkoztatottnak 
tudnak munkahelyet biztosítani. Ilyen például a buda
pesti agglomeráció és a Dunántúl északi része. A fog
lalkoztatottság terén is hátrányos helyzetben vannak 
a kis népességszámú járások, különösen ha a járási 
szék hely is hanyatlóban van. Ilyen jellegű járások van
nak a hagyományosan elmaradottnak, fejletlennek tar
tott tér sé gekben, például ÉszakkeletMagyarország je
lentős ré szén, az Alföld és a DélDunántúl kiterjedt 
övezetei ben, különös tekintettel az országhatár men
tére VI. 6. 7. . A területi különbségek még markánsab
ban je lent kez nek a foglalkoztatási ráta szerint. Az or
szágos átlaghoz viszonyítva széles skálán helyezkednek 
el a járások: 2016ban összesen 14 olyan járás volt, ahol 
a foglalkoztatási ráta a 40%ot sem érte el. Többségük 
régóta strukturális problémákkal küzd (például a Cse
 rehát és környéke), de ide tartozik a szocialista nehéz
ipar két egykori fellegvára és járása (Ózdi és Salgótar
jáni járás) is, jelezve, hogy itt a munkaerőpiac még min
 dig gondokkal küzd VI. 6. 7. . 

A foglalkoztatottság további fontos jellemzője a fog
lalkoztatottak iskolai végzettsége. Magyarországon 
a foglalkoztatottak száma 2011 és 2016 között jelentő
sen nőtt, 3,76 millióról 4,5 millióra, az iskolai végzett
ség szerinti összetétel azonban alig változott: 2016ban 
a foglalkoztatottak több mint tizede legfeljebb az álta
lános iskola nyolc osztályát vé gezte el, több mint egy
negyede volt szakmunkás végzettségű, több mint egy
harmada érettségizett, több mint egynegyede volt dip
lomás.

Kedvező változás a munkaerőpiacon, hogy a diplo
más foglalkoztatottak száma és aránya jelentősen nőtt, 
de ugyanezen öt év alatt a legalacsonyabb isko lázott
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(szolgáltatási) szektorban tovább nőtt a számuk. Így 
1990ben már ebben az ágazatban dolgoztak a legtöb
ben (46,5%). A transzformációs válságból legjobban az 
utóbbi szektor került ki: részesedése a foglalkoztatot
takból 60% fölé emelkedett (2001: 61,5%). A 21. szá zad 
első évtizedében is folytatódott az átrétegződés: 2011
re a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya 5% alá, az 
iparban dolgozóké pedig 30% alá süllyedt, a szol gál
ta tásokban foglalkoztatottak aránya viszont 67,2%ra 
emelkedett. Úgy tűnik, hogy ez a szerkezet tartósan 
fenn marad, mert 2016ban lényegében ugyanezek vol
tak az arányok. 

A szolgáltatások részarányának megítélésénél figye
lembe kell venni, hogy ez a szektor rendkívül összetett; 
nem véletlen hogy a statisztika több mint egy tucat 
részterületre bontja. A legnagyobb munkaadó a keres
kedelem (ide számítva pl. a gépjárműjavítást is); ebben 
az ágazatban dolgozott 2011ben minden hetedik fog
lalkoztatott 1 . A szolgáltató szektorhoz tartozik azon
ban a közigazgatás, az oktatás és az egészségügy is, 
egyenként mintegy 300 ezer foglalkoztatottal.  

A foglalkozási szerkezet országos értékei mögött je
lentős területi különbségek húzódtak meg, amit ezút
tal településszinten mutatunk be VI. 6. 12. . A területi, 
illetve települési különbségek érzékeltetéséhez a fog
lalkozási szerkezet alapján településtípusokat különí
tettünk el; a besorolás alapja a három gazdasági ág szá
zalékos aránya volt. Összesen 13 típust különböztet
tünk meg az alábbiak szerint:
• Egyoldalú foglalkozási szerkezetű települések: ide 

kerültek azok a települések, ahol valamelyik szek tor 
aránya meghaladta a 75%ot. Egyoldalúan me ző gaz
dasági település mindössze egy akadt, ipari is csak 
kettő. Teljesen más a helyzet a több mint 200, egyol
dalúan szolgáltatási jellegű település ese tében: ez meg
lehetősen vegyes kategória, ide tartozik például a fő
városi agglomeráció jelentős része, jó néhány Balaton 
környéki település, de fog lalkozási szerkezete alapján 

nem kevés leépülő, jórészt cigányok által lakott falu is, 
például a Csereháton.

• Domináns foglalkozási szerkezetű település: ide tar 
toznak azok a települések, ahol valamelyik gaz da
sági ág aránya 50,1 és 75% közé esik. Ide mind össze 
öt mezőgazdasági jellegű község volt besorolható, így 
ennek a típusnak is minimális a súlya. Nagyobb a je
lentősége az iparinak, mivel ide már közel 250 telepü
lés tartozott. Egy részük ipari köz pont, a többi pedig 
a vonzáskörzetükben elhelyez kedő község. Összes sé
gében is kiemelkedő jelentősége van a szolgáltatási 
ágazat településeinek; közéjük csaknem 1900 város 
és falu tartozott.

• Megosztott foglalkozási szerkezetű települések: ide 
azok tartoznak, ahol egyik szektor aránya sem éri el 
az 50%ot, de az első és második helyen állók a fog
lalkoztatottak döntő részét koncentrálják. Itt össze
sen hatféle kombináció jöhetett létre, valamennyihez 
tartoznak is települések, de megle he  tősen eltérő szám
ban. Leg kevesebben itt is a me ző gazdasági szférát 
érintő kom binációk vannak, a szolgáltatásiipari jel
legűek viszont 750 helysé get foglalnak magukban.

• Vegyes foglalkozási szerkezetű települések: egyik szek
tor aránya sem éri el az 50%ot, mindhárom nak ha
sonló a részesedése, a foglalkozási szerkezet kiegyen
lített. Összesen húsz ilyen település volt az országban. 
Az eredményeket megjelenítő VI. 6. 12.  térkép adat

bázisát a 2011es népszámlálás során regisztrált 15–
64 éves foglalkoztatottak adják, összesen 3,88 millió fő. 
Az adatok a helyben lakó foglalkoztatottakra, nem pe
dig a helyben dolgozókra vonatkoznak. A térkép  nem 
a települések funkcionális típusát mutatja, mert min
denkit ott regisztráltak, ahol lakott, nem pedig ott, ahol 
dolgozott.

A gazdasági ágak szerinti osztályozás mellett lehető
ség van az ún. foglalkozási főcsoportok szerinti meg
közelítésre is. Alapja a statisztikában használt nemzet
közi rendszer, amelyben valamennyi foglalkozás beso
rolható tíz főcsoportba. Ellentétben a gazdasági ágak 
alapján kialakított foglalkozási szerkezettel, itt a hang
súly a foglalkozások státuszán van. Arra nem volt tech

nikai lehetőség, hogy járási szinten mind a tíz foglal
kozási főcsoportot ábrázoljuk, ezért három kategóriá
ba vontuk össze őket. 2016ban a 15–64 éves foglalkoz
tatottak 22,9%a tartozott a magas, 37,7%a a közepes, 
39,4%a pedig az alacsony státuszúak csoportjába 
VI. 6. 11. . A területi különbségek ebből a szempontból 
is jelentősek voltak: azok a járások, ahol az átlagosnál 
jóval magasabb az alacsony státuszúak aránya, jól lefe
dik az ország halmozottan hátrányos helyzetű térségeit 
VI. 6. 13. . 2016ban 22 olyan járás volt, ahol az alacsony 
státuszúak aránya 60% felett volt, azaz az itt élők kö
zött magas arányban voltak az alacsony iskolázottságot 
és képzettséget igénylő foglalkozásúak, az alacsony tár
sadalmi presztízsű állásokat betöltők. A magas státu
szúak csoportjába egymillió foglalkoztatott tartozott, 
harmaduk Budapesten élt. Így az országos átlagot a fő
 város kimagasló értéke (38,9%) jelentős mértékben 
be  folyásolta. A magas státuszúak aránya csak néhány 
Bu dapest környéki járásban, valamint a Debreceni és 
a Pécsi járásban haladta meg a 30%ot. 

Munkanélküliség

A munkanélküliség a munkaerőpiac legsúlyosabb za
varai közé tartozik: munkára kész és alkalmas emberek 
nem találnak munkahelyet. A munkanélküliség külön
böző gazdaságitársadalmi okokra vezethető vissza, 
ezért több alaptípusa van. Ciklikus vagy konjunkturá
lis munkanélküliség akkor alakul ki, amikor gazdasági 
visszaesés vagy válság miatt nem jut mindenkinek 
mun kahely. Ha a munkavállalók képzettségi összeté
tele eltér attól, ami az üres munkahelyek betöltéséhez 
szükséges lenne, strukturális munkanélküliségről van 
szó. A súrlódásos vagy frikciós munkanélküliség ma
gyarázata az, hogy a munkaerő egy része a két munka
helye közötti váltás időszakában, az új állás megtalá
lásáig munkanélkülinek minősül.

Magyarországon a munkanélküliség mint társadal
mi probléma először a dualizmus korában jelent meg, 
de a kezdeteiről tényszerűen keveset lehet tudni. A két 
világháború közötti időszak legnagyobb mun kaerő pi
aci változása viszont éppen a munkanélküliség töme
gessé válása volt, ami az ipart és a mezőgazdaságot 
egyaránt érintette. 

Az 1940es évek végétől az 1980as évek végéig hi
vatalosan nem volt munkanélküliség Magyarországon, 

ságú munkavállalók száma is több mint 60 ezerrel gya
rapodott. Nem nehéz megtalálni azt a szektort, ahon
nan ez a jelentős létszám érkezett: 2011 és 2016 között 
a legfeljebb nyolc általánost végzett munkanélküliek 
száma több mint százezerrel csökkent. Ebben a fél év
tizedben tehát a kevéssé iskolázott munkanélküliek 
jelentős része visszatalált a munka világába. Ez önma
gában véve kedvező folyamat, az viszont már kevésbé, 
hogy jelentős részük eleinte nem a versenyszférá ban, 
hanem a köz foglalkoztatásban talált munkát. A né pes
ség iskolázott sági, képzettségi szintjében jelentős te
rületi különbsé gek vannak, és ez szükségszerűen tük
röződik a foglal koztatottak összetételében is. 2011ben 

még csak két olyan járás volt, ahol a legfeljebb 8 osztályt 
végzett fog lalkoztatottak aránya meghaladta a 25%ot, 
2016ban viszont már 17. Rendkívül alacsony ellen
ben a legfeljebb 8 osztályt végzettek aránya a főváros
ban és csaknem teljes elővárosi övezetében, valamint 
a vidéki egye temi városokban, illetve járásaikban. 
Ugyan ezek a területek tűnnek ki a diplomás foglal
koztatottak leg  magasabb arányaival. Ebből a körből 
is kiemel kedik a főváros, ahol 2016ban a foglalkoz
tatottak 46,3%a volt felsőfokú végzettségű VI. 6. 8. .

A foglalkoztatottak száma 2011 és 2016 között mind
egyik településtípusban nőtt, ami szintén örvendetes 
fejlemény. Ebben az öt évben a városok részesedése 

a foglalkoztatottakból valamelyest csökkent, a közsé
geké viszont nőtt, aminek hátterében – legalább rész
ben – a közmunkaprogram állhat VI. 6. 9. . 

Foglalkozási szerkezet  

Magyarországon a megkésett ipari forradalom követ
keztében a foglalkozási szerkezet átalakulása, azaz 
a társadalmifoglalkozási átrétegződés is csak fázis
késéssel és meglehetősen vontatottan ment végbe. Ezt 
jelzi, hogy 1920ban a foglalkoztatottaknak még 59,7% 
a mezőgazdaságban dolgozott. Ekkor a gazdaság szol
gáltatási szektorában is többen dol goz tak, mint az 
iparban, ami még négy évtizeden ke resz tül így is ma
radt. Ez arra utal, hogy Magyarországon a foglalko
zási átrétegződés nem mindenben követte a klasszi
kus nyugateurópai utat, azaz a mezőgazdaság ból ki
áramló népesség nem elsősorban az iparba ment át, 
hanem megoszlott a szolgáltatások és az ipar között.

1920 után a mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 
és aránya csak lassan csökkent, így az agrárszektor ará
nya még 1949ben is meghaladta az 50%ot (53,8%) 
VI. 6. 10. . Ezen a téren az 1950es évek első felének gaz
daságpolitikája, a nehézipar és a bányászat erőltetett 
fejlesztése, valamint a mezőgazdaság erőszakkal végre
hajtott kollektivizálása hozott lényeges változást. Ennek 
ellenére még 1960ban is a mezőgazdaságban dolgoz
tak a legtöbben, de már alig megelőzve az ipart, amely 
csak az 1970es és 1980as népszámlálás adatai szerint 
vált vezető szektorrá. Tehát a foglalkozási átrétegződés 
nálunk elhúzódó és viszonylag lassú folyamat volt.

A rendszerváltozás előtti évtizedben mintegy félmil
lióval csökkent a foglalkoztatottak száma, de ez csak 
a mezőgazdaságot és az ipart érintette, míg a tercier 

Gazdasági
aktivitás

Főváros Megyei jogú városok A többi város Községek Összesen
2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016

száma (ezer fő)

Foglalkoztatott 777,5 877,0 838,8 923,1 1270,3 1442,3 1056,0 1261,1 3942,7 4503,4

Munkanélküli 90,4 42,3 106,7 46,8 185,4 82,3 186,0 79,1 568,5 250,5

Ellátásban
részesülő inaktív 474,5 449,1 569,7 540,2 967,6 903,4 937,9 835,7 2949,7 2728,3

Eltartott 386,6 395,9 514,1 474,1 818,4 754,7 757,6 696,9 2476,7 2321,6

Összesen 1729,0 1764,3 2029,4 1984,2 3241,7 3182,7 2937,5 2872,8 9937,6 9803,8

megoszlása (%)

Foglalkoztatott 19,7 19,5 21,3 20,5 32,2 32,0 26,8 28,0 100 100

Munkanélküli 15,9 16,9 18,8 18,7 32,6 32,9 32,7 31,6 100 100

Ellátásban
részesülő inaktív 16,1 16,5 19,3 19,8 32,8 33,1 31,8 30,6 100 100

Eltartott 15,6 17,1 20,8 20,4 33,0 32,5 30,6 30,0 100 100

Összesen 17,4 18,0 20,4 20,2 32,6 32,5 29,6 29,3 100 100

A NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA TELEPÜLÉSTÍPUSOK SZERINT 
(2011, 2016)

9

1  Magyarországon ma már a legnagyobb foglalkoztató ágazat
a kereskedelem
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mivel a korabeli ideológia szerint a szocializmusban 
csak teljes foglalkoztatottság lehetséges. Nyílt munka
nélküliség valóban nem volt, ám a felesleges munka
erő a „kapun belüli munkanélküliség” formájában rej
tőzött: munkahellyel rendelkezett ugyan, de tényleges 
munkát nem vagy alig végzett. Egy 1960as évek vé
gére vonatkozó számítás szerint nyílt munkanélkü li
ség esetén kb. félmillió munkanélkülivel lehetett volna 
számolni.

A hazai munkaerőpiacon a rendszerváltozás mély
reható átalakulásokat idézett elő. Ezek közé tartozik, 
hogy a korábbi rejtett munkanélküliség immár nyílt
tá vált. A munkanélküliek számát statisztikánk törté
netében először az 1990es népszámlálás regisztrálta 
(126 227 fő). Ezután a két újabb cenzus is növekvő 
munkanélküliségről adott hírt, majd 2011–2016 kö
zött jelentős javulás következett be VI. 6. 9. . A hazai 
munkanélküliség történetének legnehezebb periódu
sa 1990 ősze és 1993 eleje között volt, amikor a re
gisztrált munkanélküliek száma 50 ezerről 700 ezer 
fölé nőtt, a munkanélküliségi ráta pedig 1%ról 13% 
fölé ugrott. Ezután a munkanélküliek számának fogyat
kozása 2002ig tartott, majd lassú növekedés kezdő
dött, amit a 2008as gazdasági válság felerősített. Az 
újabb csúcsot 2012ben érte el az ország (472 ezer mun
kanélküli), utána enyhe, majd 2014től intenzív csök
kenés következett be, így 2019 nyarán már csak 163 
ezer munkanélkülit tartott számon a statisztika. A mun
kanélküliek aránya 2012 és 2019 között 11,1%ról 3,5%
ra apadt VI. 6. 14. . Ez gyakorlatilag csaknem teljes fog
lalkoztatottságot jelent.

Az elmúlt években az Európai Unió területén a mun
kanélküliségi arányszám jelentősen, 2018ra 6,8%os 
szintre csökkent. A Kárpátmedence országaiban ez 
a ráta – a szerb, ukrán és horvát területektől eltekintve 

– mindenhol elmarad az EUs munkanélküliségi át
lagtól. 2011 és 2018 között a munkanélküliségi arány
szám csökkentésében nem csupán Magyarország és 

Szlovákia ért el jelentős sikert (7,3, illetve 7,2%pon
tos csökkenést) 2 , hanem Szerbia is, ahol a 23%os 
munkanélküliségi arányt sikerült 13,5%ra mérsékelni; 
ez térségünkben még mindig a legmagasabb értéknek 
számít. Ugyanezen időszak alatt Ukrajnában a 2014
ben kirobbant háborús konfliktus miatt, Ausztriában 
pedig a munkaerőpiac által fel nem szívott bevándor
lók nagy száma miatt nőtt a munkanélküliségi ráta 
(A: 4,6%ról 4,9%ra, UA: 7,9%ról 9,4%ra).

A munkanélkülieknek az aktív keresőkhöz viszonyí
tott aránya a Kárpátmedencében jelentős területi el té
réseket mutat, melyeket részletesebben csak a 2011es 
adatok alapján tudunk bemutatni. Déli szomszédjaink
nál a délszláv háborúval összefüggő pusztítás és gazda
sági válság, valamint a kényszermigrációk (a kereső
képes korúak tetemes részének elköltözése, munkanél
küli menekültek tömeges bevándorlása) által sújtott 
krajinai, szlavóniai és vajdasági területeken a legma
gasabb a munkanélküliség. Szlovákiában az országos 
területfejlesztés során kevéssé támogatott, déli és ke
leti – jórészt magyarok és cigányok által lakott – tája
kon, Magyarországon a különösen hátrányos helyzetű 
északkeleti határvidékeken és belső alföldi perifériá
kon haladta meg a munkanélküliek aránya az orszá
gos átlagot VI. 6. 15. .

Magyarország területén a fenti vázlatos képet tovább 
finomíthatjuk a 2016. évi mikrocenzus révén. Még az 
1990es évek tömeges munkanélkülisége idején ala

kult ki a Balassagyarmat–Mezőhegyes térszerkezeti 
vonal, amely elválasztotta az ország magas munkanél
küliségű területeit az alacsonyabb értékeket felmuta
tó országrészektől. Azóta ez a vonal valamelyest kelet 
felé tolódott, s jelenleg Szécsény–Heves–Kunhegyes–
Karcag városokkal, illetve járásaikkal határozható meg. 
E vonaltól keletre, azaz az ország északkeleti részén 
van azon járások többsége, ahol a munkaképes korú 
né pesség több mint 3,5%a volt munkanélküli. A má
sik pólust az ÉszakDunántúl és a budapesti agglome
ráció összefüggő térsége jelenti, ahol egyetlen magas 
munkanélküliségű járás sincs VI. 6. 7. .

Nagyon hasonló kép bontakozik ki, ha a munkanél
küliek számát nem a munkaképes korúakhoz, hanem 
az aktív keresőkhöz viszonyítjuk az arányszám meg
határozása és térbeli elemzése során. E munkanélkü
liségi mutató értéke 2016ban országosan 5,3% volt, s 
ennél jóval magasabb, legalább 8%os értéket 17 já rás
ban regisztráltak. Területi elhelyezkedésük lé nye gé ben 
lefedi az előző mutató mintázatát VI. 6. 4. . A 2001–
2011 közötti időszakban a munkanélküliségi ráta lé
nye gében nem változott (2001: 8,8%, 2011: 8,6%), a 
2011–2016 közötti fél évtized azonban már a munka
nélküliség jelentős csökkenését hozta. Az első időszak 
stagnáló munkanélkülisége a változásokat bemutató 
térképen is jól látszik, hiszen járási szinten is alig vol
tak elmozdulások VI. 6. 2. . 2011–2016 között a munka
nélküliség jelentős csökkenése viszont területileg dif
ferenciáltan ment végbe. A járások egyharmadában 
(57 járás) a csökkenés mértéke több mint háromszo
rosa az országos átlagnak. Döntő részük a keleti ország
részben és a DélDunántúlon fekszik. A látványos vál
tozás hátterében több tényező is meghúzódhat; erő
sen közrejátszhatott benne, hogy a munkanélküliek 
táborából sokan kerültek át a közfoglalkoztatottak 
közé VI. 6. 3. .

A munkaképes korú népességet különböző mérték
ben fenyegeti a munkanélküliség. A kockázati ténye
zők közül legfontosabb a munkavállalók szakképzett
ségének, iskolázottságának a hiánya. 2011ben a mun
kanélküliek 57,6%a rendelkezett valamilyen szakkép
zettséggel, 2016ban viszont már csak 54,3%a, azaz  
nőtt a szakképzettséggel nem rendelkezők aránya. 
Azok a térségek, ahol a munkanélküliek között magas 
a szakképzettek aránya, leginkább az ország fejlettebb 
vidékein, legkisebb mértékben pedig az ország észak
keleti részén fordulnak elő. Itt összefüggő területet al
kotnak azok a járások, ahol a munkanélküliek között 
többségben vannak a szakképzettséggel nem rendel
kezők VI. 6. 16. . A kérdést érdemes az iskolázottság ol
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A gazdaságilag nem aktív népesség

Magyarországon az ebbe a csoportba tartozó népesség 
száma mindig meghaladta az aktívakét, de a két kate
gória között nincs éles határ, szoros a kapcsolódás, és 
átjárás figyelhető meg köztük.

Az inaktív keresők meghatározó részét a nyugdíja
sok jelentik, ezért a csoport létszámát lényegesen be
folyásolja a nyugdíjbiztosítás rendszere. Amíg ez nem 
vált általánossá, addig az inaktív keresők a népesség
nek mindössze néhány százalékát tették ki. Ez a sza
kasz országunkban 1920tól 1960ig tartott. Amikor 
viszont az 1960as években jelentősen kiszélesítették 
a társadalombiztosítás és a gyermekgondozási ellátás 
körét, az inaktív keresők száma ugrásszerűen megnőtt, 
amit az 1970es népszámlálás már regisztrált is. Ez
után az inaktív keresők száma tovább növekedett, és 
a 2000es évek elején elérte a maximumát. Az utóbbi 
évtizedben tapasztalt csökkenés hátterében a nyugdíj
korhatár fokozatos emelése és egyes szociális ellátá
sok körének vagy mértékének visszafogása, valamint 
a közmunkaprogram s a bővülő munkaerőpiac akti
vizáló hatása rejlik VI. 6. 6. .

A mintegy 2,7 millió inaktív kereső korcsoportok 
szerinti megoszlása sajátos képet mutat. A fiatalabb 
korcsoportokban még a gyermeküket gondozók (fő
leg nők) határozzák meg a létszámot, „igazi” nyugdíja
sok alig vannak. Legkisebb az inaktív keresők létszá
ma a 40–55 évesek körében, mivel innen a gyermek
gondozási támogatást igénybe vevők már kikerültek, 
a nyugdíjasok pedig még nem léptek be. A nagy ugrást 
a 60. életév jelenti, ekkortól egyre többen hagynak föl 
az aktív keresőtevékenységgel VI. 6. 5. .

Az inaktív keresők országos korszerkezete mögött 
is vannak területi különbségek. Okaik közül kettőt min
denképpen érdemes kiemelni. Az ország északkeleti 
részén jó néhány járásban érzékelhetően magasabb 
a fiatal korcsoportokhoz tartozók aránya az átlagosnál. 
Ez összefügg az itt élő népesség szaporodási jellem
zőivel, illetve a gyermekgondozási támogatást igénybe 
vevők magasabb számával. Főleg ebben a tér ségben 
alacsonyabb az átlagosnál a 70 évesnél időseb bek ará
nya is VI. 6. 18. .

2016ban Magyarországon több mint egymillió 
mun kaképes korú inaktív keresőt írtak össze. Mivel 
a 2010es évek végén egyre határozottabban jelentke
zett a munkaerőhiány, felmerülhet a kérdés, hogy hon
nan lehetne pótolni a munkaerőt. Az egyik lehetőség 
az inaktív keresők egy részének reaktiválása lehetne. 
Ehhez azonban érdemes figyelembe venni ennek a cso
portnak az iskolázottságát. Ha ezt összevetjük a mun
kanélküliek hasonló mutatóival, akkor polarizáltabb 
kép bontakozik ki: ebben a csoportban magasabb a leg
feljebb nyolc osztályt végzettek és a diplomások, ala
csonyabb viszont a szakmunkások és az érettségizettek 
aránya. A területi különbségek nagyon hasonlítanak 
a munkanélküliek képzettségénél leírtakhoz VI. 6. 19. .

Az eltartottak lélekszáma éppen fordítva alakult, 
mint az aktív keresőké, mivel 1920 óta lényegében fo
lyamatos a csökkenés: 1920ban még 4,3 milliós töme
get alkottak, ami szűk száz évvel később már 2,3 mil
lióra fogyott, s ez a lakosságnak már egynegyedét sem 
tette ki VI. 6. 6. .

Mivel az eltartottak döntő részét a tanulók teszik ki, 
a korcsoportok szerinti összetétel sajátos képet mutat: 
az ide tartozók több mint 60%a 15 év alatti, 90%a 
pedig 25 évesnél fiatalabb. Az idősebb évjáratokban is 
vannak eltartottak, de ennek hátterében már más okok 
vannak. Az eltartottak korszerkezetének területi struk
túrája leginkább a népesség korösszetételével függ össze: 
fiatalos népesség esetében a magasabb gyerekszám a 15 
évesnél fiatalabb korcsoportok nak az átlagosnál ma

gasabb arányát idézi elő. A 15 éven aluliak aránya az 
eltartottak között 2016ban az ország északkeleti ré
szén több járásban megközelítette, esetenként pedig 
meg is haladta a 70%ot, azaz jóval felülmúlta az or
szágos átlagot (61,2%) VI. 6. 20. .

Az eltartottak sajátos csoportját alkotja az a 225 ezer 

ember, akik már nem tanulók, mivel a 25–64 évesek 
korosztályához tartoznak. Munkaképes korúak, még
sem jelennek meg a munkaerőpiacon, de potenciális 
munkaerőtartalékként még szóba jöhetnek. 

          

daláról is megközelíteni. Az nem meglepő, hogy a mun
kanélküliek jóval alacsonyabb képzettségűek, iskolá
zott ságúak, mint a foglalkoztatottak. A 2016os ada
tok szerint a legfeljebb nyolc osztályt végzettek aránya 
a foglalkoztatottak körében 11,4%, a munkanélküliek 
között viszont 29,9%. A két arány között a szakmun
kások (26,3, illetve 27,8%) és az érettségivel rendelke
zők csoportjában nincs érdemi különbség (32,5, illetve 
32,8%). A diplomásoknál viszont ismét nyílik az olló 
(27,1, illetve 11,9%). A területi különbségek ezen mu
tatók alapján is jelentősek, és különösen az alsó kate
gória (legfeljebb nyolc osztályt végzettek) alapján szem
betűnők. Az ország 19 járásában a legkevésbé iskolá

zottak aránya meghaladta a 45%ot, közülük tízben 
az 50%ot is. Ezek jól lefedik az ország más szempont
ból is hátrányos helyzetű térségeit VI. 6. 8. . 

A munka világába való visszatérés lehetőségét a kép
zettség mellett az is befolyásolja, hogy a munkavállaló 
milyen hosszú ideig munkanélküli. A munkanélküliek 
kb. egyharmada csak hat hónapnál rövidebb ideig kény
telen távol maradni a munkaerőpiactól. Ez kedvező vo
nás, az viszont már nem, hogy minden hetedik mun
kanélküli legalább négy éve nem talált munkát. Ezek 
a reményvesztett munkanélküliek jórészt már le is 
mond tak arról, hogy valaha aktív keresőkké váljanak. 
A statisztika nyilvántartja azokat is, akik sohasem dol

goztak, mielőtt munkanélküliek lettek. Arányuk 2011
ben még csak 9,2%, 2016ban viszont már 17,5%, azaz 
minden hatodik munkanélküli nem dolgozott még 
életében – legalábbis a legális munkaerőpiacon. 2016
ban több mint 43 ezer munkanélküli tartozott ebbe 
a kategóriába. Egy részük az ún. önkéntes munkanél
küliek közé tartozik, akik hivatalosan nem vállalnak 
munkát, de valahogy megélnek. A munkanélküliség 
idő tartama szerint is vannak területi különbségek, de 
ezek jobbára azt erősítik meg, amit más mutatók alap
ján már említettünk: a gazdaságilag fejlettebb térségek
ben könnyebben és rövidebb idő alatt ki lehet kerülni 
a munkanélküliségből, míg az elmaradott régiókban 
ez hosszabb időt igényel VI. 6. 17. . 

A munkanélküliek megoszlása az egyes településtí
pusok között ugyanolyan, mint a foglalkoztatottaké 
VI. 6. 9. . A rendszerváltozás után gyorsan kialakult tö

meges munkanélküliség a férfiakat súlyosabban érin
tette, mint a nőket. Ennek egyik oka, hogy a nők in
kább a szolgál tatási szektorban dolgoztak, ahol kisebb 
volt a munka nélküliség veszélye. Az 1990es években 
a munkanélküliek több mint 60%a férfi volt. Azóta 
ez a különbség lényegében elolvadt, 2018ban a mun
kát keresőknek már csak 51,2%a volt férfi. A munka
nélküliségi rátában a fordulat már meg is történt: 2018
ban a férfiak e mutatójának értéke 3,5%, a nőké pedig 
4,0% volt.

Kedvező vonása a hazai munkanélküliségnek, hogy 
az egyes korcsoportok munkanélküliségi rátái kö
zött nincsenek kiugró különbségek, azaz a munkanél
küliség egyenlő arányban érinti az egyes generációkat. 
Egye dül a 15–19 évesek korcsoportja mutat az átla
gosnál jóval magasabb értéket, de ez nem jelent külö
nösebb problémát, mert az ide tartozó munkanélkü
liek abszolút száma alacsony.
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