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TEMATIKA 

• A munkaerőpiac alapfogalmai 

• Foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

• Foglalkoztatáspolitika 

• Munkaügyi kapcsolatok 

• Esélyegyenlőség-egyenlő bánásmód  

• Munkaerőpiaci tréning 

– Munkáltatói viselkedés 

– Munkavállalói viselkedés 





A MUNKAERŐPIAC ALAPFOGALMAI 

 

A munkavállalás okait négy kategóriába lehet sorolni, amik 
egymással kombinálódhatnak is. 

• instrumentális okok: valami hasznosat hozzunk lére, pénzt 
keressünk, biztosítsuk a megélhetésünkhöz, szükségleteink 
kielégítéséhez szükséges feltételeket;  

• belső okok, avagy a munka öröme: a munka olyan 
tevékenység, amely önmagában örömöt, kielégülést 
eredményez;  

• a munka, mint önmegvalósítás: az emberek általában olyan 
munkát keresnek maguknak, amely leginkább igénybe veszi 
képességeiket és egybeesik érdeklődésükkel;  

• a munka társas vonatkozása: a munkahelyen a munkatársak 
csoportja a családon kívüli elsődleges társas környezetnek 
tekinthető, ezen keresztül integrálódik az egyén a 
társadalomba. 

 

 



BERUHÁZÁS AZ EMBERI TŐKÉBE 

• Egészségügyi ellátás,  

• Formális, szervezett, közép-és felsőfokú 
szakképzettséget biztosító oktatás. 

• Munkahelyi képzés, továbbképzés, átképzés. 

• A munkahelyen kívüli felnőtt képzés, 
beleértve a posztgraduális képzést is. 

• Az egyének és családok vándorlása. 

• A kutatás, amelynek lényege új információk 
felfedezése és kidolgozása, az emberi 
tudásállomány gyarapítás 



ELEVE NEM TÖKÉLETES 

MUNKAERŐPIAC 

• Munkaerőállomány nem homogén 

• Korlátozottan átlátható információ hiány 

• Viszonylag korlátozottan rugalmas 

• Szereplők reakcióideje késleltetett 

• Tőke és az élőmunka nem helyettesíthető 

• Sajátos partneri viszonyok (érdekegyeztetés) 

• Állami beavatkozás 



KÍNÁLATI OLDALT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
 

  

Munkaerőkínálat : a munkaerő forrás azon része aki 

tud képes és akar munkát vállalni. 

 

• Demográfiai folyamatok (kor). 

• Munkaerő forrás összetétele (képzettség, 

egészségi állapot). 

• Munkavállalási hajlandóság (kultúra, jövedelmi 

viszonyok, állami intézkedések). 

 

 

 



KERESLETI OLDALT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 
 

• a technikai fejlődés 

üteme,  

• a gazdasági struktúra 

változása,  

• a gazdasági konjunktúra 

állapota, 

 

• vállalati bérszint  

• demográfiai csere okozta 

pótlási szükséglet 

• a tőke és az élőmunka 

helyettesíthetősége  

• az egyes termelési 

tényezők ára 

 

Munkaerőkereslet termékpiacok által meghatározott, 

származtatott kereslet, amelyet jelentősen befolyásol 
 



MUNKAERŐPIACI EGYENSÚLYHIÁNY FORMÁI 

 TÚLKÍNÁLAT                        TÚLKERESLET 

  

        Globális     

                                                                  Súrlódásos 

 krónikus (Szicília)                        keresései 

 konjunkturális                        strukturális 

 szezonális                         diszkriminációs 



MUNKAERŐPIACOT LEÍRÓ RÁTÁK 

Foglalkoztatási ráta: 
  foglalkoztatottak a (F)       X 100 
     potenciális munkaerőforrás  
 
Aktivitási ráta: 
  gazdaságilag aktív népesség (F+Mn)     X100 
  potenciális munkaerőforrás  
 
Munkanélküliségi ráta: 
 munkanélküliek (mn)                 X100 
 gazdaságilag aktív népesség  

„A munkanélküliség 100 százalékos,  

ha Te vagy munka nélkül” 
      egy ismeretlen 
 
 



A FOGLALKOZTATTAK SZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 

Több tényező együttes hatásának eredője.  

Ez főként az alábbi faktorokkal hozható kapcsolatba: 

 

• a munkaképes korú lakosság számának változásával, 

• a gazdaságilag aktívak, illetőleg nem aktívak arányának 
módosulásával, és  

• a munkanélküliek számának az alakulásával. 

 

A magyarországi foglalkoztatási helyzet legsúlyosabb 
problémája az alacsony iskolai végzettségűek magas 
inaktivitása, az alacsony iskolai végzetség koncentrálódása 
és újratermelődése bizonyos társadalmi rétegekben és 
térségekben. 
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NÉGY KÉRDÉS A 

FOGLALKOZTATÁSRÓL 

1. Melyek a magyar foglalkoztatási helyzet sajátos 
jellemzői? 

2. Mi a magyarázata a kiugróan magas inaktivitási rátának? 
3. Miért nő a fiatalok munkanélküliségi rátája 

Magyarországon? 
4. Mi a teendő, ha a foglalkoztatási rátát növelni, az 

inaktivitási rátát pedig csökkenteni kívánjuk, inaktivitás 
társadalmi és területi egyenlőtlenségeinek mérséklése? 

Melyek a magyar foglalkoztatási helyzet sajátos jellemzői 

• Alacsony nyugdíjkorhatár, korai nyugdíjazás 

• A reményvesztett állástalanok nagy száma 

• A „rejtett álláskeresők” magas száma 

• A nem bejelentett foglalkoztatottak magas aránya 

• Az inaktív népesség területi koncentrációja 

• A roma népesség foglalkoztatási helyzete 



A MUNKAERŐPIAC TAGOLTSÁGA 

Munkaerőpiac szereplői nem alkotnak homogén 

csoportot. 

Struktúrájára jellemző a szegmentáltság, azaz a 

szereplők eltérő 

– érdekekkel 

– értékekkel  rendelkeznek  

 ez meghatározza magatartásukat, 

cselekvéseiket, céljaikat, eszközeiket. 

Tagoltsága rendszeresen újratermelődik. 

 



MUNKAERŐ SZERKEZET 

• A munkaerőpiac foglalkozási és szakma strukturája, a 

munkaerő nemzetgazdasági ágazatok és földrajzi 

területek közötti eloszlása. 

• Munkaerő szerkezetének vizsgálati metszetei 

– Statikus 

– Dinamikus 



MOBILITÁS 

MUNKAERŐMOZGÁS VAGY MUNKAERŐFORGALOM 

Mobilitás: Interdiszciplináris fogalom, az egyének vagy 
csoportok mozgása a társadalom tagozódásán belül. 
Beleértve a lakóhely változtatást is. 

 

A munkaerő minden helyváltoztatása, melynek során a 
dolgozó valamely munkahelyre (munkakörbe) belép 
vagy kilép. 

 

Oka és hatása: 

- társadalmi-gazdasági 

- tudományos és technikai fejlődés. 

 

 



A MOBILITÁS DIMENZIÓI: 

• Róbert Péter ( 1986) 4 társadalmi dimenzióban vizsgálta a 
mobilitást: 

• foglalkozás 
• műveltség 
• anyagi helyzet 
• lakóhely 

 
• A jellegzetesség : státuszindex-el jellemezte, s az eltérést 

nevezte státusmobilitásnak. 
• Felismerés: a kulturális „felemelkedés” csatornája szűkebb, 

mint a foglalkozási kategóriák mobilitásáé, és éppen a 
műveltség határozza meg a legerősebben a státuszmobilitást. 

• Hagyományosan a foglalkozási mobilitást tekintik 
mobilitásnak, vagyis a foglalkozási kategóriák közötti 
mozgást. 3 nagy társadalmi kategória: szellemi, fizikai, 
mezőgazdasági. 
 



BESZÉLJÜK MEG 

Feladatok 

• Vizsgálja meg településének munkaerőpiacát. Keresse fel a KSH és a FSZ honlapját és 
készítsen jelentést a munkaerő kereslet és kínálati viszonyokról! 

 

• Készítsen interjút egy munkanélkülivel, ismerje meg munkahelykeresési stratégiáját! 

 

 

• Beszéljük meg: 

• Mit tud a tervgazdaság és a piacgazdaság munkaerőpiacáról. Hol dolgoztak rokonai 1989 
előtt és napjainkban! 

  

• Ön hogyan próbálná meg kifehéríteni, legalizálni azokat a munkákat, amelyek bár 
hasznosak, értéket teremtenek – de szinte nincs is arra példa, hogy bejelentett munkaként 
végezzék?  

  

• Ön milyen jogi státust találna ki pl. a meggyet vagy szőlőt szüretelőknek, a 
pizzafutároknak, a takarítónőknek , az üres üvegeket guberálóknak? 

  
 



FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ JOGVISZONY 

A tipikus, vagy hagyományos foglalkoztatás a 
teljes munkaidős, határozatlan idejű 
munkaviszonyokat jelenti, amikor a 
munkavégzés helye a munkáltató telephelyén, 
az általa meghatározott munkarendben és a 
munkáltató utasításai szerint történik. A 
foglalkoztatás, munkaszerződések formái: 
határozatlan idejű, hagyományos, teljes 
munkaidős szerződés  és határozott idejű 
munkaszerződés  

 



MUNKAIDŐ 

• A munkaidő az az időtartam, amely alatt a 

munkavállalónak a munkaszerződésnek 

megfelelően, munkavégzés céljából a 

munkáltató rendelkezésére kell állnia.  

• munkarend határozza meg azt, hogy a 

munkaidőt milyen rendszer szerint kell 

teljesíteni 



 TELJES MUNKAIDŐS, FIX 

MUNKAIDŐRENDSZEREK 

 
• TELJES (AZONOS) 

ÓRASZÁM 

• FIX MUNKAIDŐBEOSZTÁS 

• IDŐBEN VÁLTOZATLAN 
INTENZITÁSÚ MUNKA 
ESETÉN JÓ, HA A 
MUNKAIDŐ LEFEDI AZ 
ÜZEMIDŐT 

• TELJES MUNKAIDŐS FIX 
MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS: 

• Hétfőtől-péntekig: 7-től 12.
 12,30-tól 15,30. 

 

• EGYENLŐTLEN 

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS 

• KÖTETLEN MUNKAIDŐ 

BEOSZTÁS 

• RUGALMAS 

MUNKAIDŐ RENDSZER 

• SŰRÍTETT MUNKAHÉT 

• IDÉNYMUNKA 

 

TELJES MUNKAIDŐS, NEM FIX 

MUNKAIDŐRENDSZEREK 



ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁS 

• Alapvető definíció szerint minden olyan 
munkavégzésre irányuló tevékenység ami 
nem hagyományos foglalkoztatás, de 
munkaszerződéssel jön létre. 

– Részmunkaidős foglalkoztatás  

– Bedolgozói jogviszony  

– Távmunka  

– Kölcsönzött munkaerő 

– Alkalmi munkavállalás  

– Diákok foglalkoztatása  



TÁVMUNKA 

• Elektronikus info-kommunikációs 
eszközzel támogatott korszerű 
munkavégzési forma.  

– otthoni távmunka, 

– mobil távmunka, 

– szatellit irodában végzett munka, 

– shared-desk koncepció, 

– kiegészítő, azaz alkalmi távmunka, 

– Távingázás (telecommuting), a távmunka 
váltakozó formája 



BESZÉLJÜK MEG: 

 

Feladatok 

• Vizsgálja meg hogy ma Magyarországon 
milyen mértékű az atipikus foglalkoztatás? 

• Keressen álláshirdetéseket, és vizsgálja meg 
ön szerint melyiket ,milyen foglalkoztatási 
forma jellemezheti 

Beszéljük meg: 

• Miért van az, hogy az oktatási rendszer és a 
munkaerőpiac ilyen alacsony szinten 
illeszkedik egymáshoz 

 

 



DEFINICIÓ 

• A foglalkoztatáspolitika a munkaerőpiac olyan külső 

szabályozó rendszere, amelyik a munkaerőpiacot 

úgy igyekszik befolyásolni, hogy ezáltal 

harmonikusabb legyen annak működése, és egyúttal 

érvényesüljenek a társadalmi funkciók is. (László 

Gyula 2007).  

• amelynek célja a munkaerő lehető leghatékonyabb 

felhasználása, úgy hogy alapvető feladata az is, hogy 

javítsa a hátrányos helyzetben lévő csoportok 

foglalkoztatási esélyeit (Fazekas Károly 2006).  

 (Artner Annamária 2009) 

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 



A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

TERÜLETEI: 

 

• - a munkaerő megoszlásának befolyásolása, 

hatékony munkaerő allokáció 

• - képzési rendszerek kialakítása megfelelő 

szakemberekkel, 

• - munkaerőpiacról kiszorultak integrálása, 

munkanélküliség kezelése. 



A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA 

ESZKÖZRENDSZERE 

• Aktív eszközök: a foglalkoztatottság növelését 
célozzák. A munkaerőpiacon a kereslet és kínálat 
mennyiségét befolyásolják, illetve a kereslet kínálat 
összekapcsolódását segítik elő. Ez lehet  

– preventív amikor a munkanélküliséget megelőzi, 
kialakulását akadályozza, 

– és lehet követő amikor már egy kialakult 
egyensúlyhiány kiigazítása a cél. 

• Passzív eszközök alapvetően a munkanélküliek 
segélyezését, szociális ellátását oldják meg. 
Mértékük és feltételrendszerük a központi kérdés, 
mivel közvetlenül nem tudják befolyásolnia 
foglalkoztatást, csak ösztönözhetik a 
munkakeresést. 



FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA 

SZINTJEI VERTIKÁLIS 

MEGKÖZELÍTÉSBEN  

• Európai Unió szintje  

• Országos szint 

• Regionális szint 

• Megyei szint 

• Helyi járási szint 

• Települési szint 

• Vállalkozói szint 

 



EURÓPA 2020 – AZ INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ 

ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS STRATÉGIÁJA  

• A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell 
rendelkeznie. 

• Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani. 

• Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-
változási/energiaügyi célkitűzéseket (ideértve megfelelő 
körülmények között a kibocsátás 30 %-kal történő 
csökkentését). 

• Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá kell 
csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb generáció 40 
%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel. 

• 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának 
kitett lakosok számát. 

 



 

• 1991. évi IV. törvény „A foglalkoztatás elősegítéséről és 

a munkanélküliek ellátásáról” 

 

• A Foglalkoztatási törvény kiemelt céljai:   

     - munkanélküliek ellátásának biztosítása,  

     - foglalkoztatás elősegítése, 

     - foglalkoztatási feszültségek mérséklése.  

A foglalkoztatáspolitika eszköztára 



III. FEJEZET: MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS 

FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK 

 

1. Munkaerő-piaci szolgáltatások 
– munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 
– foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés. 

2. Képzések 
3. Intenzív álláskeresés  
4. Munkanélküliek vállalkozóvá válása 
5. Foglalkoztatás bővítése 
6. Közhasznú munkavégzés  
7. Önfoglalkoztatás  
8. Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés  
9. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása 
10. A megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatása 
11. Fiatal munkanélküliek foglalkoztatása 
12. Munkaerő-piaci programok támogatása 
13. Egyes általánostól eltérő foglalkoztatási formák 

támogatása  
 



BESZÉLJÜK MEG: 

 

Feladatok 

• Mutassa be az 1991-es foglalkoztatási törvény 
létrejöttének okait, fő célkitűzéseit! 

•  Ismertesse milyen működő aktív 
foglalkoztatáspolitikai eszközöket talál az FH 
honlapján? 

  

Beszéljük meg: 

• Milyen hatással volt a 2008-as válság a 
foglalkoztatására? 

  

 



SZOCIÁLIS PÁRBESZÉD, 

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 

A munkaügyi kapcsolatok célja az érdekegyeztetés, melynek 
fontosságát a következő tényezők indokolják: (László,1997) 

• hozzájárul a munkavállaló és a munkaadó közötti 
együttműködés javításához,  

• biztosítja a partnerek formális egyenjogúságát,  

• átláthatóvá teszi a rendszer működését 

• lehetővé teszi a munkaügyi viták kezelését,  

• biztosítja az alkalmazottak részvételét a döntéshozatal 
előkészítésében,  

• folyamatos információt biztosít a munkavállalókat érintő 
kérdésekben,   

• hozzájárul a a társadalmi béke megőrzéséhez.  
 



ÖSSZEFOGLALÁS 

MUNKAÜGYI 

KAPCSOLATRENDSZEREK 

• A munkaügyi kapcsolatok rendszere 

– Intézményesített 

– Szociális kapcsolatokat alakít ki 

– Szimmetrikus kapcsolatrendszert hoz létre 

– Rögzíti a „játékszabályokat”. 

 

• A munkaügyi kapcsolatok típusai: 

– Individuális vagy kollektív érdekérvényesítés 

– Participáció vagy kollektív tárgyalások 

– Makro-, mezo-, vagy mikroszintű kapcsolatrendszer 

– Bipartit vagy tripartit jellegű 



BESZÉLJÜK MEG: 

 

• Feladatok 

– Vizsgálja meg a LIGA honlapját! 

  

• Beszéljük meg: 

• Érveljen hazánkban a szakszervezeti 

tagság mellett! 

 



DISZKRIMINÁCIÓS FOGALMAK 

• Egyenlő bánásmód 
követelménye 

• Tilalom, a 
kötelezettektől 
diszkrimináló 
magatartástól való 
tartózkodást kíván 
meg 

 

 

• Esélyegyenlőség 
biztosítása 

• Pozitív intézkedés, 
hátrány kiegyenlítése 
céljából 

• Nem alanyi jog,  

• A jogalkotó 
mérlegelésébe tartozó 
kérdés (valós 
társadalmi helyzet 
felismerésén alapul) 



AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 

KÖVETELMÉNYÉNEK 

MEGSÉRTÉSE 

(1) Hátrányos megkülönböztetés 5 formája: 

 - közvetlen hátrányos megkülönböztetés 

 - közvetett hátrányos megkülönböztetés 

 - jogellenes elkülönítés (szegregáció) 

 - zaklatás 

 - megtorlás 

 + utasítás 

(2) Esélykiegyenlítő rendelkezésnek meg nem felelés  

(pl. akadálymentesítés elmaradása) külön 
jogszabályban 



DISZKRIMINÁCIÓS FOGALMAK 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD SÉRELME 

 KÖZVETLEN HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS 

 Egy személyt vagy csoportot védett tulajdonságára 
tekintettel kedvezőtlenebb bánásmódban 
részesítenek, mint amelyben más 
összehasonlítható helyzetben levő személy vagy 
csoport részesül, részesült vagy részesülne. 

  

Fogalmi  elemek: 

1. Védett tulajdonság 

2. Hátrány 

3. Ok-okozati összefüggés 

4. Különbségtétel valaki(k)hez 
képest=összehasonlítható helyzetben lévő csoport 



BESZÉLJÜK MEG: 

 

• Feladatok 

•  Vizsgálja meg a férfi és női foglalkoztatottság 
alakulását KSH adatok alapján 

•  Magyarországon élő nem magyar nemzetiségűek 
számát vizsgálja meg 

Beszéljük meg: 

• Érezte-e valaha azt, hogy valakik, valahol 
előítéleteik alapján viszonyulnak Önhöz? Miből 
gondolja ezt így? Mi volt az előítélet alapja? 
(vidéki, falusi, nő, egyedülálló nő, „szociális lúzer”, 
dagadt, szőke, ügyetlen-béna, stb.) 

 



MUNKÁLTATÓI VISELKEDÉS 

• A vállalatok a tevékenységükhöz szükséges 
munkaerőt egyrészt a vállalati 
munkaerőforrásból elégítik ki. 

• Ha ez szerencsés esetben egybeesik a 
szükséglettel akkor nincs teendő.  

• Ha a forrás nem fedi le a szükségletet akkor 
személyzet beszerzéssel a munkaerőpiacról 
pótolják.  

• Ha a forrás eltér nagyobb vagy kompetenciái 
másak akkor szükséges azt szűkíteni, azaz 
leépíteni 



A TOBORZÁS 

• Hol, hogyan hirdetjük meg az állást  

• Ki foglalkozzon a jelentkezőkkel ·  

• A cégről milyen tájékoztatást adunk ·  

• Milyen időintervallumot határozunk meg ·  

• Milyen teljesítményű jelentkezőre van 

szükségünk  



• A kiválasztás 

– Interjúk 

– Tesztek 

– Döntés 

• A beillesztés 



ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK 

 

• Besétálás 

• Állásbörze 

• Ajánlás 

• Hirdetés 

• Személyzeti tanácsadók, 

• Fejvadászok 



BESZÉLJÜK MEG: 

 

Feladatok 

• Keressen  álláshirdető portálokat 

• Készítsen önéletrajzot 

  

Beszéljük meg: 

• Ön szerint mennyi idő alatt lehet ma állást 

találni. 

 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


