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I. Hazai társadalmi-gazdasági összefüggések

 
A magyarországi lakosság száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. A 2011-es népszámlálás
2013. március 28-i véglegesítése után a KS H adatai alapján:

Népességünk 9 937 628 fő.
A 15–64 éves foglalkoztato ak létszáma 3 942 723 fő – azaz a foglalkoztato sági ráta 56,5%.
A munkanélküliek létszáma 502 ezer fő, ami 11,6%-os munkanélküliségi rátát jelente .
A gazdaságilag aktívak száma 2012. év végi adatok alapján a 15-64 éves korosztály tekin-
tetében: 4 376 800 fő, az inaktívaké: 3 270 600 fő (15-64 éves korosztály).

K övetkeztetés

M agyarországon az eltartók és eltarto ak aránya rendkívül kedvezőtlen helyzetet
m utat. Több éves trendeket figyelem be véve kikövetkeztethető az is, hogy az eltar-
to ak és az aktívak aránya kedvezőtlen lesz a közeljövőben is, m elynek súlyos kö-
vetkezm ényei lesznek/lehetnek.

 
A hazai alacsony foglalkoztato ság egyik gyenge pillére a pályakezdő munkavállalók felké-
születlensége.
A pályakezdő álláskeresők és munkavállalók jelentős hányada nem rendelkezik az elvárt
problémamegoldó készségekkel, képességekkel, mai kifejezéssel élve, ún. kompetenciákkal.
A munkaadóknak nincs kapacitásuk a frissen beálló vagy pályakezdő munkatársak mellé
plusz munkaerőt biztosítani annak érdekében, hogy az ado  feladatot azok sikerrel oldják
meg. Kész, talpraese , az ado  helyzetet gyorsan átlátó, megoldási sémák sokaságával
rendelkező szakembereket várnak kivétel nélkül minden kerese  munkakörbe és pozícióba.
A másik probléma, hogy egyre kevesebben rendelkeznek a munkaerőpiacon elvárt
szakképesítéssel, szakmai végze séggel, oklevéllel. Mindezen problémák megoldása és a
helyzet javítása az oktatás rendszerén belül történhet.

Forrás: h p://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_gdp_c〈=en
h p://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/mun/mun21302.pdf
h p://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_00

 

M eghatározás

G D P  – A  bru ó hazai termék (gross domestic product) a közgazdaságtanban
bizonyos terület – többnyire egy ország – ado  idő ala i gazdasági termelé-
sének a mérőszáma.

Méri a nemzeti jövedelmet és teljesítményt. Gyakran használják az országban élők átlagos
életszínvonalának mutatójaként az egy főre jutó GDP -t, ami azonban túlzo  leegyszerű-
sítésnek tekinthető.
Ha az időtartam nincs megszabva, akkor alapértelmezésként évet kell számítani. P éldául „a
magyarországi GDP” az egy év során Magyarországon előállíto  végső felhasználásra szánt
javak összértéke.

M eghatározás

F oglalkoztato  – az a személy, aki a vonatkozási héten legalább egy órányi,
jövedelmet biztosító munkát végze , illetve rendelkeze  olyan munkahellyel,
ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság, sorkatonai szolgálat stb. mia ) volt
távol.

M eghatározás

M unkanélküli az, aki az ado  héten nem dolgozo , és nincs is olyan
munkája, amelyből átmenetileg hiányzo ; a kikérdezést megelőző négy hét
folyamán aktívan kerese  munkát; két héten belül munkába tudo  volna
állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát, ahol 90 napon
belül dolgozni kezd.

G azdaságilag aktívak azok, akik megjelentek a munkaerőpiacon, azaz a fog-
lalkoztato ak és a munkanélküliek is.

M eghatározás

G azdaságilag nem aktívak (inaktívak) azok, aki az ado  héten nem dol-
goztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is
kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.

M eghatározás

Passzív munkanélküli a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne
dolgozni, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást,
de nem keres munkát, mert foglalkoztatását reménytelennek látja.

M eghatározás

A ktivitási arány – a gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó
népesség százalékában.

M unkanélküliségi ráta – a munkanélküliek aránya a megfelelő korcsoportba
tartozó gazdaságilag aktív népesség százalékában.

M eghatározás

Foglalkoztatási arány – a foglalkoztato aknak a megfelelő korcsoportba tar-
tozó népességhez viszonyíto  aránya.

N yilvántarto  munkanélküliek – a Foglalkoztatási H ivatal (FH ) regiszt-
rációs rendszerében nyilvántarto  álláskeresők közül az, aki munkaviszonnyal
nem rendelkezik; nem nyugdíjas, nem tanuló; foglalkoztatást elősegítő támo-
gatásban (átképzés, közhasznú foglalkoztatás stb.) nem részesül; munkát,
állást vagy önálló foglalkozást keres, és munkavégzésre, tehát egy adódó állás
elfogadására azonnal rendelkezésre áll.

Minden jog fenntartva! 
Jelen tananyagot vagy annak részét az O TP  Fáy András Alapítvány engedélye nélkül tilos
reprodukálni, adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – közölni. 
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