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MUNKAERŐ-PIACI 

ISMERETEK 
Sapientia-EMTE 

2014. 

Meghatározás 

„A munkaerő-piac két formálisan azonos státusú szereplője 
(munkavállaló és munkáltató) közötti cserék összessége, amelyek 

során megvalósul a munkavállalók munkatapasztalatokkal, 
munkahelyekkel való összekapcsolódása, illetve 

munkakapcsolatok (munkahelyek) közötti mozgása.” 

Galasi, 1997 

  

- a munkaerőmozgások összességét a munkaerő allokációjának, 
illetve reallokációjának nevezzük. 

- a munkavállaló lényegében munkát ígér, amelynek elvégzése 
után kapja meg a kialkudott díjazást 
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• „eleve nem tökéletes” piac 

• egyensúlyi állapota állandóan változik 

• az utóbbi két-három évtizedben egyre inkább a 
munkaerő-piaci egyensúlytalanság vált jellemzővé 

Sikora, 2002. 

• a munkaerőpiacon munkáját kínáló munkaerő 
szakképzettsége az oktatási rendszerben alakul ki 

“pink-collar worker” 

• a gazdaságilag aktív népességet alkotó emberek sokasága 

adja a munkaerő-piac szereplőit, a potenciális munkaerő-

állományt  

• ők a munkaerő-piac résztvevői, konkrétabban a 

foglalkoztatottak és a munkanélküliek  

• a gazdaságilag inaktív emberek, akik a munkaerő-piacon 

nem jelennek meg, nem tartoznak a munkaerő-

állományba 
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2009. december 15.  

36 százalékos lehet a valós romániai munkanélküliség? 

 

“Figyelembe véve az Országos Munkaerő Ügynökség (ANOFM*) által közölt 
9,1 milliós aktív lakosságot, továbbá a 0,68 millió munkanélkülit és 5,8 

millió foglalkoztatottat, kiderül, hogy létezik 2,62 millió romániai lakos, aki 
egyik kategóriába sem tartozik, azaz se nem munkanélküli, se nem 
foglalkoztatott. Ide tartoznak a feketemunkások, mezőgazdaságban 

dolgozók illetve a külföldön munkát vállalók.  

Ők 28,79%-át teszik ki az aktív hazai lakosságnak. 
 

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) definíciója szerint 
munkanélkülinek nem csak az számít, aki hivatalosan regisztrálva van, 

hanem az is, aki aktív módon munkát keres.  
 

A fenti meghatározás szerint, elméletileg a hazai munkanélküliség 
meghaladja a 36%-ot, ami a hivatalos adatokban szereplő 7,5% és a 

statisztikákban nem szereplő 28,79 % összege.” 
 
 

*ANOFM – AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ - www.anofm.ro 

Munkaerő-kínálat 

az alábbi tényezők befolyásolják: 

1. demográfiai folyamatok (természetes szaporodás vagy 

fogyás, vándorlás, korösszetétel változása stb.), 

2. munkaerőforrás nagysága (munkaképes, megfelelő 

szellemi és fizikai képességekkel rendelkező népesség), 

3. munkaképes népesség munkavállalási hajlandósága, 

amely a választási lehetőségek függvénye (szabadidő vs 

munkaidő, jövedelemszerző tevékenység vs háztartási munka, 

munkabér vs munkanélküli segély stb.), 

4. gazdaságilag aktív népesség nagysága (foglalkoztatottak 

és munkanélküliek). 
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Munkaerő-kereslet 

több összetevő alakulásának függvénye, pl. 

1. demográfiai csere során felmerülő pótlási szükséglet – a 
munkaerő-piacról kilépő (pl. nyugdíjba vonuló idős 
népesség) és a munkaerő-piacra belépő (pl. pályakezdő 
fiatal) népesség egymáshoz viszonyított aránya 

Ha azonban a gazdasági struktúra korszerűsödik, a 
technikai fejlődés hatására nő a munkanélküliség stb., 

akkor a pótlási szükséglet kisebb lesz a munkaerő-piacról 
kilépők számánál. Így előfordulhat, hogy a fiatalok egy 

része kiszorul a munkaerőpiacról 

2. változás a meglévő gazdasági értékekben 

3. gazdasági fellendülés 

 

Munkanélküliség 

A munkaerő-piaci egyensúlyhiány két szélsőséges esete:  

a munkaerőhiány és  

a munkahelyhiány. 

„Valamely ország, térség, foglalkozás stb. munkaerő-piacán 

elméletileg munkanélküliségről akkor beszélhetünk, ha a 

kialakult bérszinteken elhelyezkedni kívánók egy része nem 

vagy csak rövidebb-hosszabb idő elteltével talál elfogadható 

munkát.  

A munkaerőhiány az egyensúly fordított zavara: a kialakult 

bérszinteken a munkáltatók egy része nem vagy csak 

rövidebb-hosszabb idő elteltével talál megfelelő 

munkavállalót.” Gábor, 1990 
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Foglalkoztatáspolitikai 

eszköztár 

Néhány példa: 

• munkaerőpiaci-képzés 

• munkahelyteremtő beruházások támogatása 

• vállalkozóvá válás támogatása 

• pályakezdők elhelyezkedésének támogatása 

• járulékátvállalás 

• munkaerő-piaci rugalmasság támogatása (pl. 

részmunkaidő, job sharing, sűrített munka, távmunka, 

munkaerő kölcsönzés) 

A FOGLALKOZTATÁS ÁTALAKULÁSA 
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Régi modell 
• az emberek többsége nagy 

szervezetben, ipari üzemben, 
gyárban dolgozik 

• főkent alkalmazottként végzi 
feladatait 

• hosszú időt töltenek el 
ugyanabban a foglalkozásban 

• karrierjeiket a cégen belüli 
előrelépésekkel futják be 

Új modell 
• az emberek többsége a szolgáltatási 

szektorra jellemző kicsi vagy 
közepes méretű szervezetben 
dolgozik, és az gyakran egy nagy 
szervezet „bedolgozója”, beszállítója, 
alvállalkozója 

• nem kizárólag alkalmazottak, hanem 
kisvállalkozók, tulajdonosok, 
önfoglalkoztatók,  alvállalkozók 

• gyakran váltanak foglalkozást, 
munkahelyet, alkalmazási formát, sőt 
gyakran váltanak lakhelyet, olykor 
országhatárokon túl is 

• a karrierek alapja a „jobb helyre való 
kerülés” és az „egész életen át tartó 
tanulás” („life long learning”) 

• 8 órás, teljes munkaidőben, 
„hivatali munkarendben”, vagy 
„műszakban” dolgoznak; 

• munkájukért bért és béren felüli, 
de bérjellegű fizetést kapnak; 

• fizetésük alapján fizetik 
közterheiket; 

• a munkavégzés feltételeit, a 
bérezés mértékét munkajogi 
szerződések (a polgári, 
szerződéses jog részét képező, 
egyéni és kollektív) rögzítik 

• a munkajog (a szerződésben 
részt vevő gyengébb fél oldalán) 
számos védelmet biztosit a 
munkavállaló számára: pl. 
munkaidő, szabadság, 
minimálbér, munka- és 
balesetvédelem 

• egyre jellemzőbb, hogy atipikus, 
rugalmas munkarendben 
dolgoznak, ami a 8 óránál 
rövidebb, vagy a 8 órát 
jelentősen meghaladó, éjszakába 
nyúló, bizonytalan és 
kiszámíthatatlan munkarendet is 
jelent 

• a jövedelem sokféle formája: bér, 
megbízási díj, számla, 
szolgáltatási díj, üzleti haszon, 
osztalék stb.  

• a sokfele jövedelem után sokféle 
formában kell fizetni a 
közterheket – az adófizetés 
„optimalizálása”, a legális és 
illegális adóelkerülések 
lehetőségei jelentősen 
befolyásoljak az egyéni 
munkavállalási stratégiákat is 
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• a személyes bérből, fizetésből 
fizetett közteherviselés szolgál 
jóléti ellátásuk, szociális 
biztonságuk alapjául 

• a munkavállalónak szociális 
jogai, a munka réven elérhető 
előnyei nem kizárólag a 
fizetéshez és az ellátási 
jogosultságaihoz kötődnek: 
például a nagyüzemi 
munkáskollektívához és a 
szakszervezethez tartozva, a 
közös követelések és kollektív 
érdekérvényesítési alkuk 
teljesítéséből is származhatnak 
előnyei 

• a szociális biztonság alapjául 
egyre növekvő arányban az 
„öngondoskodás”, a privát 
megtakarítások és piaci 
biztosítások szolgálnak 

• sokkal inkább az emberi és 
állampolgári alapokra helyezett, 
általános szociális jogok, 
részben pedig az 
együttműködésekre és 
megállapodásra épülő 
támogatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei 

A KILENCVENES ÉVEK KÖZEPÉTŐL 

FELERŐSÖDŐ FOGLALKOZTATÁSI 

VÁLSÁG OKAI 
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1. Technikai modernizáció, „gépeket gépekkel”  

• a hetvenes-nyolcvanas években széleskörűvé vált 
technikai újítások, az energetika és elektronika 
fejlődése, az automatizálás általánossá válása 
átmenetileg sok-sok munkavállaló kiszorítását idézte 
elő 

• kevesebb személy is el tudja végezni a 
rendelkezésre álló technika segítségével a 
feladatokat 

 

2. Globalizáció 

• feltétele a technológiai modernizáció általános 
elterjedése 

• világméretű rendszerek (információs, kulturális 
termelési, kereskedelmi és szolgáltatási hálózatok) 

• a termékek előállítására ott kerül sor, ahol az a 
legolcsóbban valósítható meg (pl.távol-keleti munka)  

• a termelő vállalatok kivonulása az európai piacokról 
már a nyolcvanas években elkezdődött, de igazan 
komoly mértéket a kilencvenes évek közepétől ölt 

• a kiköltöző cégek a feleslegessé váló munkaerőt a 
jóléti rendszerekre bízták 
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3. Szektorváltás 
• a mezőgazdaság modernizációja a hatvanas években, a 

szektorban foglalkoztatottak iparba vonulását eredményezte 

• a nyolcvanas évek közepétől az iparból a szolgáltatásba leptek át 
tömegesen a munkavállalók 

• a szolgáltatás, mint harmadik szektor, a XXI. század 
meghatározó foglalkoztatási és jövedelemtermelő szegmense 

• bár a személyre szóló szolgáltatások köre napjainkban még 
bővülőben van, egy sor szolgáltatási terület zsugorodik, 
legalábbis ami az alkalmazottak számát illeti (pl. a pénzpiaci 
tevékenységek, a szállítás, hírközlés világa) 

• ha a harmadik szektor, vagyis a szolgáltatás is „túltelítődik”, és a 
fölöslegessé váló humánerőforrás meg kivan válni, létezik-e 
negyedik szektor, ahova a harmadik szektorból kikerülő, s 
munkát vállalni szándékozók továbbléphetnek?  

• ha igen, az az információ és tudásipar? 
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AZ EMBERI ERŐFORRÁS 

MENEDZSMENT TEVÉKENYSÉGEI, 

FELADATAI, EREDMÉNYEI 

A külső környezet befolyásoló elemei 

Gazdasági 

folyamatok 

Munkaerő- piac Jogrend és 

szabályozás 

Munkavállalói 

szervezetek 

             ↓                                  ↓                                ↓                            ↓ 
Az emberi erőforrás menedzsment 

Tevékenységei Alapfeladata Eredményei 

Munkakörelemzés és tervezés 

Az emberi erőforrások tervezése 

Toborzás 

Kiválasztás 

Motiválás 

Teljesítményértékelés 

Képzés és fejlesztés 

Fegyelem 

Munkakapcsolatok 

Munkavállalók 

Képességek 

Motivációk 

→  ↕  →  
Munkakörök 

Követelmények 

Ellenszolgáltatások 

Munkaerő állomány 

Teljesítmény 

Megtartás 

Jelenlét 

Elégedettség 

Egyéb 

                   ↑                 ↑                   ↑                  ↑ 
A belső környezet hatásai 

Jellemző folyamatok Belső szabályozás Stratégia Alkalmazottak 

kapcsolatai 


