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Munkaerő-piaci problémák 

• A KÍNÁLATOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK  

• demográfiai problémák 

• népmozgalom – belső és külső vándorlás 

• iskolázottság, szakképzés problémái 

•  A KERESLETI OLDALT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 

• Verseny a munkaerőért a szektorok között  

• Versenypiac vs. állami foglalkoztatás 
 

• MUNKAERŐ-PIACI EGYENSÚLYTALANSÁG  

• munkanélküliség  

• munkaerő hiány 

• alacsony nettó bérek vs. magas bérköltségek problémája 

• JÖVŐKÉP 



DEMOGRÁFIAI HELYZETKÉP 









Korfa 



Mozgó korfa elérési helye: https://www.youtube.com/watch?v=pDnkIgHYO-I 



Különbségek a képzettségben 

 





Vándorlási egyenleg 

Népmozgalom 



BELFÖLDI VÁNDORLÁS 



Az állandó lakosok számának változása 2007-2015 között (%) 

(500 fő feletti településeken) 







Iskolázottság, szakképzés 

 

Felsőoktatás: önálló vagy integrált intézmények 

Középfokú képzés: 

• 51 tiszta-profilú agrár-szakképző szakközépiskola  

• Kb. 60 intézményben vegyes a képzési szerkezet, az agrár-

képzés mellett kisebb mértékben foglalkoznak a nem agrár-

területhez (elsősorban informatika, környezetvédelem) 

tartozó szakképzéssel.  

Iskolarendszeren kívüli szakképzés 



HATÁRON ÁTNYÚLÓ 

VÁNDORLÁS 



Európa: kb. 400 000 fő 







A KERESLETI OLDALT 

BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 



Munkahelyek száma 

szektoronként (2017) 
• A primer szektorhoz tartozik a mezőgazdaság és a 

bányászat (kitermelő ipar) – 220 ezer fő (5%). 

• A szekunder szektorhoz a feldolgozóipar sorolható – 
1 390 ezer fő (31%). 

• A tercier szektor lényegében a szolgáltatások 
összessége – 2 812 ezer fő (64%). 

• A  „tudásgazdaság” vagy információs gazdaság 
munkavállalóinak számát a KSH nem méri. 

• Összesen: 4 422 ezer fő 

 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_qlf017.html 











 



A közmunkások iskolai végzettség 

szerinti megoszlása, 2014 







KERESETEK 



Forrás: https://www.reinisfischer.com/2017 



Jelentős területi különbségek (2017) 







 



JÖVŐKÉP 
Hosszú távon: 

• A demográfiai változások nehezen befolyásolhatók és költségesek. 

• Mérsékelni kell az elvándorlást, vonzóvá kell tenni a vidéki 
életformát. 

• Az oktatási rendszer átalakítása, a duális képzés preferálása. 
Ösztöndíjrendszer, jövőkép a fiatalok számára 

Rövid távon: 

• Kisebb munkaerő igényű, gépesíthető technológiával rendelkező 
fajok termesztése 

• Technológiaváltás, kevesebb munkaerő felhasználása érdekében. 

• Jobb munkaszervezés a rendelkezésre álló munkaerő jobb 
felhasználása érdekében. 

• A még szabad munkaerő felkutatása határon innen és túl. 



Köszönöm a figyelmet! 


