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A MUNKANÉLKÜLISÉG FAJTÁI ÉS MEGJELENÉSI FORMÁJA MAGYARORSZÁGON 2005 ÉS 

2009 KÖZÖTT 

TYPES AND FORMS OF UNEMPLOYMENT IN HUNGARY BETWEEN 2005-2009 

Minden társadalmi forma mozgatórugója és fenntartója a munka, melynek célja a társadalmi és az egyéni szük-

ségletek kielégítése. Legfontosabb erőforrása az ember, aki munkavállaló, munkaadó, vagy mindkettőt átfedő 

szerepkört is betölthet. A munkaerőpiac a korszerű piacgazdaság egyik nélkülözhetetlen szerves alkotóeleme, 

ahol, mint minden piacon, érvényesül a kereslet-kínálat elve. A piaci automatizmusoknak köszönhetően egyen-

súlyi állapotról a munkaerőpiac esetében is legfeljebb egy zárt, külső hatásoktól mentes elméleti rendszerben 

beszélhetünk. A valóságban a munkaerőpiacon is az egyensúlytalanság a jellemző állapot. Az egyensúly keres-

leti vagy a kínálati oldal felé történő elmozdulása szempontjából beszélünk krónikus munkaerőhiányról, illetve 

munkanélküliségről. 

The basic and the sustain of all kind of social form are labour, and its purpose is to satisfy both social and indi-

vidual needs. Its most important resource is human, who can be employee, employer or both at the same time. 

The labour market is essential component of the modern market economy, where predominate the principal of 

supply and demand such as on every market. Thank to market rules balance can be mentioned only on a closed 

market without externality. In fact on labour market the typical status is unbalance. From the aspect of the bal-

ance shifting towards demand or supply we can differentiate chronic labour shortage and unemployment. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS MÉRŐSZÁMAI 

Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkakínálat meghaladja a munkakeresletet, azaz többen szeretnének dol-

gozni, mint ahány embert a vállalati szféra foglalkoztatni akar. Ez a helyzet legegyszerűbb esetben akkor jön létre, ha 

nem megfelelő a reálbér szintje (reálbér: az a termékmennyiség, amit adott nominálbérből adott árszínvonalon meg lehet 

vásárolni, tehát gyakorlatilag a munkabér pénzben kifejezett vásárlóereje). Azért mondhatjuk, hogy ez a legegyszerűbb 

helyzet, mert ezt lehetne a legegyszerűbben megoldani. Lecsökkentjük a bérszintet, ezáltal kevesebben akarnak majd 

dolgozni, viszont a vállalatok több embert akarnak foglalkoztatni (hiszen csökken a költség), a munkaerőpiacon kiegyen-

lítődik a kereslet és a kínálat. Más kérdés, ez kinek lenne jó? És engednék-e a szakszervezetek? Megoldana-e minden 

problémát? Természetesen nem, ugyanis a munkanélküliségnek általában nem a nem megfelelő bérszint az oka, mint 

ahogyan azt a későbbiekben kifejtem. 

Ahhoz, hogy a munkanélküliség mérőszámairól és fajtáiról beszélhessünk, először a munkanélkülieket kell elhelyeznünk 

a társadalmon belül. Egy adott nemzetgazdaságban megkülönböztetünk munkaképes és nem munkaképes népességet. 

A munkaképes népesség tagja az, aki kora és egészségi állapota alapján munkaképes. Megoszlásuk a következő: 

1. Aktív népesség 

 munkanélküliek; 

 foglalkoztatottak; 

 aktív keresők; 

 foglalkoztatott nyugdíjasok; 

 GYES-en, GYED-en lévők. 
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2. Inaktív népesség 

Aktív népesség az a réteg, akik adott időben az adott ország munkaerőpiacán munkát kívánnak vállalni. Számuk mindig 

egyenlő a maximális összmunka-kínálattal. Inaktív népesség tagjai közé tartoznak azok, akik, bár munkaképesek, de 

egyáltalán nem kívánnak munkát vállalni, mert megélhetésüket más forrásból biztosítják (pl.: eltartottak, munkán kívüli 

jövedelemforrásból élők). Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a munkanélküliek az aktív munkaképes népességbe tar-

toznak. 

Az 1. ábrán oszlopdiagram formájában láthatjuk Magyarországon 2005 és 2009 között munkaképes népesség megosz-

lását a gazdaságilag aktívak és nem aktívak létszáma szerint. A diagramról az állapítható meg, hogy hazánkban alapve-

tően a vizsgált időszakban közel azonos volt a munkaképes népesség száma és azon belül is viszonylag egyforma az 

aktívak és inaktívak megoszlása negyedévenként.  
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1 ábra: A munkaképes népesség megoszlása Magyarországon 2005 és 2009 között negyedévenként (Forrás: KSH) 

Az ábra adatai alapján – anélkül, hogy elhamarkodott következtetést vonnánk le – megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évek 

növekvő munkanélküliségét nem az inaktív népesség arányának növekedése, hanem az aktív népesség táborából a 

munkaerőpiacról kiszorulók számának emelkedése okozta. A tény azért hordoz önmagában fenyegetést, mert ezáltal az 

egyébként is nehéz gazdasági helyzetben lévő lakosság egyre kisebb foglalkoztatott hányadának kell eltartani a számot-

tevően növekvő nem kereső réteget. 

A 2. ábra tanulsága szerint számokba foglalva az előző megállapítást, kiderül, hogy a vizsgált időszakban mintegy 236 

000 fővel nőtt az a nem kereső réteg Magyarországon, amelyik eltartásra szorul. Mindezek után célszerűnek látszik be-

mutatni a munkanélküliség alakulását hazánkban. A munkanélküliség mértékének megállapítását azonban nagymérték-

ben nehezíti, hogy nincs egységes munkanélküliségi mérőszám. Már a munkavállalási korú népesség, a teljes halmaz 

esetében is zűrzavar tapasztalható, a részhalmazoknál (foglalkoztatottak, munkanélküliek, inaktívak) pedig még inkább. 

Az ellentmondásosnak látszó adatgyűjtési módszerek egységesítése érdekében Magyarországon a Központi Statisztikai 

Hivatal (KSH) a lakosság gazdasági aktivitásának – a foglalkoztatottság, illetve a munkanélküliség – vizsgálatára 1992-

ben új statisztikai adatgyűjtést vezetett be. A munkaerő-felmérés, ami a magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív fel-

vétel, a 15–74 éves személyek gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Az adatgyűjtés célja, hogy a foglalkoztatottság 

és a munkanélküliség alakulását a nemzetközi statisztikai ajánlásoknak megfelelően, a mindenkori munkaügyi szabályo-
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zástól, illetve annak változásától függetlenül, az ILO (International Labour Organisation – Nemzetközi Munkaügyi Szer-

vezet) fogalmait felhasználva figyelje meg. 
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2. ábra: A foglalkoztatottak és a nem kereső réteg aránya Magyarországon 2005 és 2009 között negyedévenként  

(Forrás: KSH) 

A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott időszakban (a kikérdezés hetét megelőző héten, 

a hetet hétfőtől vasárnapig számítva) végzett tevékenységük alapján osztályozza. 

A statisztikák szempontjából elméletileg munkanélküli az az egyén, aki az adott munkapiaci feltételek mellett ha jlandó, 

de nem tud fizetett munkát végezni. Empirikusan nézve bonyolultabb a helyzet: az ILO meghatározása szerint az a mun-

kanélküli, akire a következő feltételek egyszerre érvényesülnek:  

– a felvételt megelőző héten nem volt munkája,  

– de aktívan keresett munkát, és  

– képes lett volna munkába állni.  

Ha a felvételt megelőző héten 1 órát vagy ennél többet fizetett munkával töltött el, akkor már foglalkoztatottnak számít. 

Ha 1 óránál kevesebb fizetett munkája volt, illetve nem keresett munkát, akkor inaktív, regisztrált munkanélküli: aki nyi l-

vántartásba van véve a munkaközvetítőknél, biztosított munkanélküli, aki munkanélküli járadékhoz jut. Ez az arány tor-

zíthat is, hiszen a munkát vállalni nem akarókat is tartalmazhatja, illetve azokat nem, akik keresnek munkát, de nem re-

gisztráltatják magukat. A zűrzavaros helyzetet a teljes munkaidős munkanélküliségi ráta bevezetésével lehetne feloldani, 

mivel így a munkavállalási hajlandóságot is lehetne mérni. 

A KSH módszertan értelmében munkanélküli az, aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből 

átmenetileg hiányzott; a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát; két héten belül munkába  tu-

dott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 2002-ig 30, 2003-tól 90 napon belül dol-

gozni kezd. 

MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA 

A munkanélküliségi ráta a munkaképes korú lakosság közötti munkanélküliek aránya a teljes munkaképes korú lakosság 

számához viszonyítva. Az ILO definíciója szerint a munkanélküliségi ráta a 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 

éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli) népesség százalékában. A 3. ábrán bemutatott munkanélküli-

http://www.mimi.hu/gazdasag/foglalkoztatott.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munkanelkuli.html
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ségi ráta elemzése során elmondható, hogy a ráta a havonta csúsztatott negyedéves foglalkoztatási adatok 2001-ben 

kezdődött publikálása óta soha nem látott szintre emelkedett 2009 I. negyedévében, értéke 9,8% volt. Az 1998 és 2001 

közötti negyedéves adatok közül is csupán az 1998 első negyedévében regisztrált 8,7 százalék közelítette meg a  mos-

tani értéket. Mindez számokban kifejezve azt jelenti, hogy 2008 IV. és 2009 I. negyedéve között 66 300 fővel nőtt a mun-

kanélküliek száma az országban. 
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3. sz. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása Magyarországon 2005 és 2009 között negyedévenként  

(Forrás: KSH) 

A MUNKANÉLKÜLISÉG FAJTÁI 

Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk a munkanélküliség alakulását, és ne csupán számok kusza összevisszaságát lássuk, 

pontosan ismernünk kell a munkanélküliség fajtáit. 

A munkanélküliségnek alapvetően két fajtáját különböztetjük meg: az önkéntes és a kényszerű munkanélküliséget.  

Önkéntes munkanélküliségről akkor van szó, ha az emberek mindenféle kényszerítő ok nélkül nem hajlandók munkát 

vállalni az adott bér mellett, mert pl. örököltek, és van miből megélniük.  

Kényszerű munkanélküliség esetén a munkavállaló adott reálbérek mellett szeretne dolgozni, de vagy nem talál munkát, 

vagy valamilyen kényszerítő ok miatt nem tud munkát vállalni, tehát nincs iránta kereslet a munkapiacon. 

Az önkéntes és a kényszerű munkanélküliségnek különböző fajtáit különböztetjük meg: 

– önkéntes munkanélküliség 

 frikciós vagy súrlódásos munkanélküliség  

– kényszerű munkanélküliség 

 konjunkturális munkanélküliség 

 strukturális munkanélküliség 

 technológiai munkanélküliség 

Egy makrogazdaságban még kedvező konjunkturális helyzetben még akkor is van munkanélküliség, ha a vállalati szféra 

munkaerő-kereslete megegyezik a háztartási szféra munkakínálatával. Súrlódásos és strukturális okokból még ekkor is 

vannak, akik éppen munka nélkül vannak. A munkanélküliségnek ezt a formáját természetes munkanélküliségnek ne-
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vezzük. Tulajdonsága, hogy még munkapiaci egyensúly mellett is létezik, s a gazdaság állapotától függetlenül is jellem-

ző. 

Súrlódásos munkanélküliségről akkor beszélünk, ha az emberek munkahelyi problémák, munkahelyváltás vagy lakóhely-

változtatás miatt veszítik el munkahelyüket. Ez a fajta munkanélküliség ideiglenes, általában rövid ideig tart (1-2 napig, 

illetve hétig), amíg a munkavállaló meg nem találja a számára megfelelő új munkahelyét, ezáltal kijelenthetjük, hogy a 

súrlódásos munkanélküliség különösebb problémát nem okoz. Makrogazdasági szinten a súrlódásos munkanélküliség 

mindig létezik, mert mindig vannak olyan munkavállalók, akik valamilyen ok miatt éppen munkahelyet váltanak, éppen az 

új munkahely keresésével foglalkoznak, ezért két munkahely között vannak. 

A leggyakrabban az elégtelen kereslet okoz munkanélküliséget, ezt hívjuk konjunkturális munkanélküliségnek, amennyi-

ben az elégtelen kereslet országos szintű, és azért alakult ki, mert az ország termékei iránt nincs megfelelő kereslet a 

világpiacon. Magyarország a rendszerváltást követően, a KGST összeomlása miatt az exportpiacok 30%-át elveszítette, 

aminek következtében – többek között – az addigi mesterségesen felduzzasztott nehézipart gyakorlatilag felszámolták. 

Az ágazat drasztikus leépítése következtében ugrásszerűen megnőtt a konjunkturális munkanélküliek száma. A munka-

nélküliség a nehézipar területi megoszlását követve, az ország egyes területein jelentkezett, így különösen az észak-

keleti megyékben, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben okozott jelentős problémákat. 

Szintén munkanélküliséget okoz, ha a munkakereslet és a munkakínálat szerkezetében tér el egymástól, ezt strukturális 

munkanélküliségnek nevezzük. A makrogazdaság fejlődése, gazdasági növekedése során új nemzetgazdasági ágak, 

ágazatok jelennek meg, régiek tűnnek el. Ilyenre is van példa Magyarországon, pl. a bányászok körében, akik iránt nincs 

munkakereslet, miközben mondjuk, orvoshiány van sok kórházban. A megoldás az átképzés lenne, de átképezhetők-e a 

bányászok orvossá? Rövid távon természetesen nem, hosszú távon is elég nehézkes. Ezt a fajta munkanélküliséget 

csak hosszú távú előrelátással lehet(ne) csökkenteni, amivel a jövőkutatók próbálkoznak több-kevesebb sikerrel. A cél 

az lenne, hogy meg tudjuk mondani, milyen típusú munkaerő, milyen szakmákra lesz szükség 4-5 év múlva, és ezekben 

a szakmákban képezzünk több embert. Persze hiába tudjuk, hogy jelenleg pl. Magyarországon rohamléptekben hala-

dunk afelé, hogy hiány legyen vízvezeték- szerelőkből, ácsokból, burkolókból és hasonló szakemberekből, ha a gyere-

kek (vagy szüleik) nem választják ezeket a szakmákat megfelelő létszámban. Kötelezni pedig senkit nem lehet rá. 

A strukturális munkanélküliség egyik speciális megjelenési formája az ún. női munkanélküliség. Több szakma is elnőie-

sedett, jellemzően azok, amelyekben sok a munkanélküli az utóbbi években (pl. az adminisztrációval foglalkozók köré-

ben vagy a pedagógusok között). Arról nem is beszélve, hogy sajnos még mindig sok helyen jellemző az a gyakorlat, 

amikor két, egyformán alkalmas jelölt közül a férfit választják ki a munkakör betöltésére. 

Technológiai munkanélküliségről akkor beszélünk, amikor a technikai fejlődés következtében alakul ki munkanélküliség, 

leginkább az alacsonyan képzett vagy képzetlen munkavállalók körében. A technikai fejlődés során elsősorban magasan 

képzett emberekre van szükség a fejlett gépek programozásához, kezeléséhez, míg a betanított vagy segédmunkások 

körében (akik korábban a munkát kézzel vagy egyszerűbb gépekkel végezték) megnőhet a munkanélküliség. 

Magyarország szociális helyzetének romlása egyre súlyosabb kihívás elé állítja napjainkban is az elmaradottabb régiók 

kevéssé iskolázott tagjait. A technológiai forradalom vívmányainak elterjedése, a tudás alapú társadalom térhódítása kö-

vetkeztében mindazok, akik nem rendelkeznek az új technológiák üzemeltetéséhez és alkalmazásához szükséges m i-

nimálisan elégséges képzettséggel, végzettséggel, egyre inkább kiszorulnak a munkaerőpiacról. 

A legújabb szociológiai kutatások eredménye szerint ma Magyarországon sajnálatos módon kialakult egy olyan társa-

dalmi réteg, amely gyakorlatilag még az aktív munkaképes népességhez tartozik, de nincs lehetősége arra, hogy átkerül-

jön a foglalkoztatottak táborába. Ez a társadalmi réteg egyrészről egyértelműen a technológiai, másrészről az önkéntes 

munkanélküliséget gyarapítja, tekintettel a munkanélküli és egyéb szociális ellátások viszonylag magas volumenére, 

amelyek révén nem kényszerülnek a munkaerőpiacra visszatérni még akkor sem, ha képzettségüknek megfelelő munkát 

kínálnak számukra. 
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A 4. ábrán 2005 és 2009 között iskolai végzettségük szerint két csoportra osztva, az érettségivel rendelkezők és nem 

rendelkezők szerint mutatom be a munkanélküliek számának alakulását. A diagram alapján egyértelműen alátámasztha-

tó azon kijelentésem, amely szerint a társadalom kevésbé iskolázott tagjai jelentős számban vannak munka nélkül.  

A 2008-ban egyre jobban kibontakozó gazdasági világválság következtében a 2008. III. negyedévéig viszonylag azonos 

szinten mozgó, érettségivel nem rendelkező munkanélküliek száma 2009. I. negyedévére közel 20%-kal nőtt. A növeke-

dés hátterében a válságban leginkább vesztes építő- és gépipari alacsony végzettségű, jellemzően betanított munkások 

munkavesztése áll.  
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4. ábra: Az érettségizett és érettségivel nem rendelkező munkanélküliek száma Magyarországon  

2005 és 2009 között negyedévenként (Forrás: KSH) 

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSAINAK BEGYŰRŰZÉSE A MUNKAERŐPIACRA 

A 2005 és 2009 közötti időszakot elemezve nem lehet eltekinteni a 2008 őszén kezdődő és 2009 elejétől világméretűvé 

duzzadó gazdasági válság munkaerőpiacra, azon belül is a munkanélküliség alakulására gyakorolt hatásától. 

A magyar munkaerőpiacon 2008-ban rendkívüli változások következtek be az előző évhez képest, amelyeket 2009-ben 

még drasztikusabb változások követtek. Míg a foglalkoztatottak számának alakulásában csökkenést láthatunk, addig a 

munkanélküliek száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat.  

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 55,5%-ra csökkent, ami jóval elmarad az uniós átlagtól. Az előző év azonos idő-

szakához képest nőtt a foglalkoztatottság az 55–59 évesek korcsoportjában (46,9%-ról 48,8%-ra), a többi korcsoportban 

viszont 0,2–4,1 százalékponttal csökkent. A legnagyobb változás a 20–24, valamint a 25–29 éves férfiaknál következett 

be, ahol a mutató 44,0%-ról 36,5%-ra, illetve 81,1%-ról 74,7%-ra mérséklődött. Az előző év azonos időszakához viszo-

nyítva 53 ezer fővel (10,8%-kal) csökkent a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, 64 ezer fővel (5,3%-

kal) a szakiskolát, szakmunkásképzőt végzettek, 38 ezer fővel (3,9%-kal) az egyéb (szakközépiskolai) érettségivel ren-

delkező foglalkoztatottak száma. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők, a főiskolát és egyetemet végzettek száma 

stagnált, de a foglalkoztatási ráta esetükben is mérséklődött. Mind a nemek, mind az iskolai végzettség szerinti változás 

azzal függ össze, hogy a válság eddig leginkább az ipart, ezen belül is a gépipari termelést érintette, míg a szolgáltatási 

ágakra történő tovagyűrűzési folyamat (ahol nagyobb arányban dolgoznak nők) valószínűleg még tart. A KSH munkaerő-
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felmérés adatai szerint 2009 III. negyedévében a 15–74 éves foglalkoztatottak létszáma 3783,5 ezer fő volt, 141 ezerrel 

kevesebb, mint egy évvel korábban, azaz a gazdasági válság kezdetekor. A foglalkoztatottak létszámcsökkenése és a 

munkanélküliek számának emelkedése 2008 őszétől folyamatos, csak a szezonális hatás törte meg némileg e tendenci-

át. A munkanélküliek száma 107 ezer fővel volt magasabb 2009 III. negyedévében (436,2 ezer fő), mint 2008-ban (329,2 

ezer fő), ezen belül is kimagasló a 20–39 évesig terjedő korcsoportokon belül. A munkanélküliségi ráta 10,3%-os értéke 

az előző év azonos időszakinál 2,6 százalékponttal volt magasabb.  
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5. ábra: A munkanélküliek száma korcsoportok szerint Magyarországon 2006 és 2009 között  

(Forrás: KSH) 

A válság hatása különösen a feldolgozóipar férfi többségű területein, illetve az építőiparban volt erőteljes, ennek követ-

keztében a férfiak munkanélküliségi rátája jobban, egy év alatt 3,1 százalékponttal 10,5%-ra nőtt, a nőké 2,1 százalék-

ponttal 10,1%-ra emelkedett. 

A 15–24 éves munkanélküliek létszáma 2009. III. negyedévben átlagosan 86 ezer fő volt, az erre a korcsoportra számí-

tott munkanélküliségi ráta pedig 27,7%, az előző év azonos időszakához képest az ilyen korú munkanélküliek száma 

mintegy 19,3 ezer fővel emelkedett.  

Az adatok elemzése során egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a gazdasági válság időszakában munkájukat elvesztők 

között túlnyomó többségben vannak az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők. Munkaerőpiacra történő visszatéré-

süket nagymértékben nehezíti, hogy végzettségük és képzettségük alapján nem konvertálhatók más ágazatokba, 

át/továbbképzésük pedig ma Magyarországon nincs megoldva. Amennyiben az így perifériára szorult emberek részére a 

kormányzat nem tud viszonylag záros időn belül hathatós segítséget nyújtani, fennáll annak a veszélye, hogy végleg ki-

szorulnak a munkaerőpiacról, és társadalmi egzisztenciájuk is tönkremehet. 

A MUNKANÉLKÜLISÉG VISSZASZORÍTÁSÁRA ÉS MEGELŐZÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK  

A HONVÉDELMI ÁGAZATON BELÜL 

Értelemszerűen a Magyar Honvédség tagjait sem kerülhette el a gazdasági válság hatása, azonban mindeddig szeren-

csére ez nem létszámleépítésben és ezáltal a munkanélküliek számának növekedésében mutatkozott meg. Az országos 

munkaerő-piaci tendenciával szemben a Magyar Honvédség továbbra is munkaerő felvevőként jelenik meg a piacon. A 
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magánszférában, illetve az állami szféra más ágazataiban munkájukat elvesztettek részére a honvédség tud lehetőséget 

kínálni a munkaerő-piaci reintegrációra, amennyiben – az egyébként nem alacsony – belépési küszöböt át tudják lépni. 

Ezzel természetesen együtt jár az is, hogy amennyiben szerződéses, esetleg hivatásos állományba vételük megtörténik, 

egyes alkotmányban rögzített jogaikról önként lemondanak, és vállalják a katonai élet jelentette kihívásokat és nehézsé-

geket.  

Többen tekintettek a Magyar Honvédség nyújtotta álláslehetőségre, mint átmeneti munkalehetőségre, főleg a munkanél-

küliséggel az átlagnál is magasabb arányban sújtott területeken. Azt is meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy ezen jelen t-

kezők nagyobb része az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők köréből került ki.  

A honvédelmi tárca egyre nagyobb hangsúlyt fordít a humánstratégia területén a személyi állomány meglévő képzettsé-

gének továbbfejlesztésére, illetve újak megszerzésére. Ez a folyamat segít a honvédséget kényszerűségből, vagy ön-

ként elhagyók részére a munkaerőpiacon továbbra is megmaradni, elhelyezkedni.  

ÖSSZEGZÉS 

Mindazon erőfeszítések ellenére, amit a kormányzat tesz, részben saját költségvetési, részben európai uniós pályázato-

kon elnyert források keretében, sajnálatos módon, Magyarországon a munkanélküliség nemhogy csökkenő tendenciát 

mutatna, hanem a legújabb KSH adatok szerint történelmi magasságokba emelkedik. 

Nem tartom túlzásnak azt a kijelentést, miszerint hazánknak a közeljövő egyik legégetőbb problémája a munkanélküliség 

kezelése rövid távon és hosszú távon annak visszaszorítása. Törekedni kell annak megakadályozására, hogy potenciális 

munkavállalók kerüljenek olyan helyzetbe, amikor esélyük sincs visszatérni a foglalkoztatottak közé. Ennek keretében 

nagy szükség van a munkahelyteremtés és -megőrzés fontosságának hangsúlyozása mellett olyan szakmai képzések 

indítására, amelyek alkalmazkodnak a munkáltatók és a piac igényeihez. Hosszabb távon mindenképpen érdemes át-

gondolni az oktatási és (szak)képzési rendszereket, minimalizálandó a jövőben elkerülhetetlenül jelentkező munkaerő-

piaci válságokat. 
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