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BevezetBevezetééss

Elméleti - gyakorlat
• Adatforrások
• Számbavételi módszerek
• Megfigyelt sokaság
• Mintavétel
• Adateltérések
• Információk
• Értelmezések 
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Mérés elméleti megközelítésben

• A mérés fogalma, feladata

• A mérőeszköz megválasztása

• A mérés bizonytalansága

• Az adatok feldolgozása

• Mérhető és nem mérhető dolgok

• Mérési szabályok
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Fontosabb vizsgálati témakörök: 
•Foglalkoztatottság, munkanélküliség, mint a munkaerőpiac 
állapotjellemzői
•Kereset és annak elemei, munkajövedelem
•Munkaerőköltség
•Munkaidő, munkaidő-kiesés, műszakrend
•Sztrájk
•Egyéb munkakörülményi jellemzők
•Üres álláshelyek
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Foglalkoztatott, aki az adott héten legalább 1 órányi, jövedelmet biztosító munkát 
végzett, vagy rendelkezett munkával, de abban átmenetileg nem dolgozott.

Munkanélküli, aki 
•az adott héten nem dolgozott, és 
•nincs is olyan munkája, amelytől csak átmenetileg volt távol, 
•a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, 

•a kikérdezés időpontjában rendelkezésre állt, azaz két héten belül munkába tudna állni, 
ha megfelelő állás kínálkozna számára, illetve már talált munkát, ahol 90 napon belül 
dolgozni kezd.
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Gazdaságilag aktívak a foglalkoztatottak és a munkanélküliek.

Gazdaságilag nem aktívak azok, akik nem sorolhatók sem a foglalkoztatottak, sem a 
munkanélküliek csoportjába. 

• a tanulók, 
• a nem dolgozó nyugdíjasok, 
• a háztartásbeliek, 
• az idénymunkások az idényen kívül, ha nem kerestek munkát, 
• a gyermekgondozási ellátást igénybe vevők, 
• ún. passzív munkanélküliek.
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Munkanélküliségi ráta:
a munkanélkülieknek a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya.

Foglalkoztatási arány:
a foglalkoztatottaknak a népességhez viszonyított aránya.

Aktivitási arány:
a gazdaságilag aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) népességen 
belüli aránya.

Elsődleges munkaerőpiac:
foglalkoztatottak létszáma a külföldi telephelyen dolgozók, valamint a 
közfoglalkoztatásban részt vevők nélkül.
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Munkanélküliség átlagos időtartama:
az aktív álláskereséssel töltött átlagos időtartam hónapokban kifejezve (azon 
munkanélküliek figyelembe vétele nélkül, akik már találtak állást, amelyben 90 
napon belül kezdenek dolgozni).

Foglalkoztatási ráta: 
a foglalkoztatottak aránya az aktív korú lakosság százalékában. 

Aktivitási ráta: 
a gazdaságilag aktívak aránya az aktív korú lakosság százalékában. 
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Foglakoztatási ráta (Lisszaboni stratégia, EU 2020). Jelentős eltérések.
Foglalkoztatási ráta országonként, 20–64 éves korosztály, 2016 (%)
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2016-ban az EU-28-ban a 20–64 éves 
korcsoport foglalkoztatási rátája az európai 
uniós munkaerő-felmérés szerint 71,1 % volt, 

2018-ra pedig már 73,1%-ra emelkedett, amely 
az Unióban valaha mért legmagasabb éves 
átlag. 

Az Európa 2020 stratégiában a 20-64 éves 
lakosság esetében a 75 százalékos érték. 



Munkanélküliségi ráta országonkénti bontásban, szezonálisan kiigazítva, 2019 április, májusban (%-ban)
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Következtetések:
•Az átlagos munkanélküliségi ráta 2018-ban az Európai Unióban 6,8 %. 
•Jelentősek a különbségek a tagállamok között:

• a legalacsonyabb munkanélküliségi ráta 2019 áprilisában, 
Csehországban (1,9 %) és Németországban (3,1 %), 

• a legmagasabb munkanélküliségi ráta Görögországban (2019 
áprilisában 17,6 %) és Spanyolországban (14,0 %) volt,

• hazánkban a 2018-ban a munkanélküliségi ráta 3,7 % volt. 
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Hazánkban a munkaügyi adatforrások három komponensből tevődnek 
össze:

• Intézményi munkaügyi felvételek, 
• változás 2019-től az adattartalomban
• adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény alapján.

• Lakossági adatgyűjtések és
• Adminisztratív adatforrások.
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Mit mutatnak a legfrissebb statisztikai adatok a magyarországi munkaerőpiacról?
A 15–64 éves foglalkoztatottak és munkanélküliek számának alakulása 2005 és 2018 között 
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Forrás: Magyarország 2018. 125. old. KSH



A munkaerő-piaci folyamatok javulására ható tényezők:
• a versenyszféra munkaerő-felvevő képességének javulása, 
• a közfoglalkoztatás kiterjesztése, 
• a nyugdíjkorhatár emelése 
• és további a foglalkoztatást ösztönző intézkedések játszottak 

szerepet.   
Eltérések a Munkaerő-felmérés és a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat adatai között.
Oka a különböző tartalom.
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Növelhető még a foglalkoztatottság?
A potenciális munkaerő-tartalék létszámának alakulása 2010 és 2017 között
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Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép, 2014-

2018, KSH, 11. old. 



A potenciális munkaerő-tartalék a 2012. évi csúcsot követően 
fokozatosan, a foglalkoztatottság növekedésével párhuzamosan 792 
ezer főről 

• 2017-re 360 ezer főre,
• 2018 II. negyedévére 315 ezerre csökkent.

A csökkenés oka: a foglalkoztatottság bővülése míg maga a 
tartalékkategória csekély utánpótlást kapott. 
Ennek egyik, oka lehet, a nyugdíjkorhatár emelkedése.

A „NEET” fiatalokról és  a NEET- rátáról. 
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Következtetések:
•Módszertani háttér, mintavételes eljárások.
•A módszertani ismeretek segítenek a mintavételi és a nem mintavételi 
hibák megítélésén. 

•Nemzetközileg egységes módszertan pedig lehetőséget biztosít az 
országok közötti összehasonlításra.

•A munkaerő-piaci mutatók, jelentősen javultak az elmúlt években az 
Európai Unióban. 
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Következtetések:
•Magyarországon különösen kiemelkedő a javulás. 

•A KSH felmérése szerint 2019. II. negyedévének átlagában a 
foglalkoztatottak száma 4 511 ezer fő volt, 36 ezer fővel, 0,8%-kal több, 
mint egy évvel korábban. 

•A magyar munkanélküliségi ráta jelenleg 3,3 %.

20



Érdemes lehet foglalkozni még:

• a munkaerő-mobilitással, 

• az atipikus foglalkoztatási formák igénybevételével, 

• a keresetek alakulásával az Európai Unióban, 

• továbbá hazánkban a közfoglalkoztatottak bár csökkenő, de 

még mindig több mint százezres csoportjával 

• és a regionális különbségekkel is.
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KKööszszöönnööm a megtisztelm a megtisztelőő figyelmet!figyelmet!
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