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Vezetıi összefoglaló 

Makrogazdasági környezet 

Gazdasági növekedés : A magyar gazdaságot 2006 elsı felében még stabil, 4% 
feletti gazdasági növekedési ütem jellemezte. A jelentısen felduzzadt államháztartási 
hiány és a laza fiskális politika az ország pénzügyi stabilitását veszélyeztetve már 
2005 végén beárnyékolta a kedvezı makrogazdasági folyamatok megítélését. A 
költségvetési egyensúly helyreállítására irányuló elsı kormányzati intézkedések 
hatásai már 2006 III. negyedévében megmutatkoztak a növekedési ütem 
mérséklıdésében, a beruházások visszaesésében és az infláció megugrásában. A 
IV. negyedévben a GDP már csak 3,4%-kal bıvült az egy évvel korábbi szinthez 
képest, ami 2003 I. negyedéve óta a legalacsonyabb növekedési ütemnek számít. A 
gazdasági növekedés ütemének visszaesése és a beruházások volumenének 
csökkenése egyelıre nem vonta magával a foglalkoztatottak számának csökkenését, 
ill. a munkanélküliség számottevı növekedését. A gazdasági növekedés legnagyobb 
hajtóerejét kínálati oldalról továbbra is az ipar fejtette ki. A növekedés hajtóerejét 
keresleti oldalról – gyakorlatilag stagnáló belföldi felhasználás mellett – a nettó export 
dinamikus bıvülése jelentette, így folytatódhatott a külkereskedelmi egyenleg már 
tartósnak tekinthetı javuló tendenciája. Az áruexport lendülete a 2006-os év 
folyamán mindvégig töretlen volt és dinamikája meghaladta az importét. A külsı 
konjunkturális kilátások továbbra is kedvezıek, és az ehhez köthetı dinamikus 
exportkereslet egyelıre ellensúlyozza a kedvezıtlen irányú makrogazdasági 
változások, a mérséklıdı belsı kereslet és a csökkenı beruházási aktivitás negatív 
hatásait. A változások azonban növekvı bizonytalansággal járnak együtt, ami a 
munkaerıpiaci folyamatokra nézve is kockázatokat jelent. 

Aktivitás és munkanélküliség:  Az alacsony aktivitási szint 2006-ban csekély 
mértékben emelkedett, amihez nem csak a foglalkoztatottak, hanem munkanélküliek 
táborának bıvülése is hozzájárult. Pozitívan értékelhetı, hogy az aktivitás 
növekedéséhez a foglalkoztatottak számának növekedése nagyobb mértékben (27 
ezer fıvel) járult hozzá, mint a munkanélküliek számának (13 ezer fıs) növekedése. 
A foglalkoztatottság javulása különösen fontos a jelenlegi, szociális feszültségekkel 
és gazdaságátalakítási reformok költségeivel terhelt gazdasági környezetben. A több 
évig tartó csökkenés, majd stagnálás után a munkanélküliségi ráta 2005-ben ugrott 
meg elıször számottevıen, 2006-ban pedig kismértékben, 7,2%-ról 7,5%-ra 
emelkedett.  

Munkanélküliség és a foglalkoztatottság jellegzetessé gei: A munkanélküliségi 
ráta éves változása alapján 2005-ben a fiatalokat sújtotta jobban a munkanélküliség 
növekedése, 2006-ban azonban épp ezekben a korcsoportokban kisebb korrekció 
ment végbe, azaz mérséklıdött a munkanélküliség. Ettıl eltekintve a 
munkanélküliségi ráta alakulásában, a 2005. évvel szemben 2006-ban már nem 
mutatkozott számottevı különbség a korcsoportok között. A munkanélküliség és az 
iskolai végzettség közötti összefüggésekben 2005 folyamán történt szembetőnı 
változás. A munkanélküliség növekedése legerısebben a legalacsonyabb, legfeljebb 
8 általános iskolai végzettséggel rendelkezı rétegeket érintette. 
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Magyarországon a munkanélküliség kedvezıtlen ismérve a munkakeresés 
viszonylag hosszú átlagos idıtartama. A tartós munkanélküliség 1997 óta tartó 
csökkenı tendenciája 2003-ban megtorpant, és stagnálásba, ill. enyhe növekedésbe 
ment át. Európai Uniós viszonylatban és a fejlett gazdaságokhoz viszonyítva a 
magyar munkaerıpiacon az atipikus formákban történı foglalkoztatás nem tekinthetı 
elterjedtnek. Különösen igaz ez a részmunkaidıs foglalkoztatásra. 

Vállalkozások üzleti helyzete és várakozásai 

Konjunkturális helyzet és várakozások:  A konjunkturális várakozások szerint a 
gazdasági növekedés a nemzetgazdaság versenyszektorában az európai átlagot 
meghaladó ütemő marad 2007-ben. A vállalkozások várakozásai minden megfigyelt 
indikátor (üzleti helyzet, termelési szint, kapacitáskihasználás, rendelésállomány, 
várható munkaerı kereslet, beruházási aktivitás) esetében javultak 2006-ban a 
tavalyi felvétel eredményeihez viszonyítva. 

A megkérdezett vállalkozások alapvetıen kedvezıen ítélik meg jelenlegi üzleti 
helyzetüket, valamint optimistán tekintenek a jövıbe. A cégek mindössze 12,4%-a 
jelzett rossz üzleti helyzetet és 15,9%-uk számít annak romlására. Mind a jelenlegi, 
mind a várható üzleti helyzet javulást mutat az egy évvel korábbi állapothoz képest. A 
vállalkozások üzleti helyzete mellett a termelési szint megítélése is kedvezı képet 
mutat, a cégek mindössze 20%-a jelzett csökkenı termelési szintet csupán 15,5%-uk 
számít ennek jövıbeli csökkenésére. Emellett a kapacitáskihasználtság átlagos 
szintje 2006-ban 87%-ra emelkedett, ami 5 százalékpontos növekedést jelent 2005-
höz képest. Végezetül a cégek rendelésállománya is bıvülést mutat: a vállalkozások 
8 százalékponttal magasabb arányban jelezték a rendelésállomány növekedését és 
6 százalékponttal kisebb arányban számoltak be csökkenésrıl, mint egy évvel 
korábban. 

Foglalkoztatás: A vállalati vezetık várakozásai szerint 2007-ben is folytatódik a 
tavaly elindult kedvezı elmozdulás a versenyszféra foglalkoztatásában. A 
megkérdezett gazdasági szervezetek várakozásai 2006-ban közel 32 ezer fıs 
foglalkoztatás bıvülést, 2007-ben pedig a további több mint 33 ezer fıs 
munkahelyteremtést valószínősítenek a versenyszektorban. Figyelembe véve a 
közszféra várhatóan csökkenı foglalkoztatását, ez nemzetgazdasági szinten 20-25 
ezer új munkahely létrehozásának felel meg. 

Beruházás : A megkérdezett vállalkozások körében 2007 elsı félévében a 
beruházási kedv enyhe emelkedésére lehet számítani: a cégek 27,1%-a tervezi 
növelni beruházási aktivitását (tavaly 24,2% állította ezt), és csak a vállalkozások 
14,2%-ánál nem lesz beruházás (egy évvel korábban 19,9% volt a megfelelı arány). 
A beruházási kedv várható emelkedését erısíti, hogy 2007-re a megkeresett cégek 
68,7%-a tervez beruházást, míg tavaly mindössze 39,5%-os volt ez az arány. 
Továbbra is az innovatív beruházások dominanciájára lehet számítani, a kapacitás-
bıvítı beruházások aránya változatlanul alacsony. 2006-ban mintegy 17 
százalékponttal magasabb a beruházást végrehajtó cégek aránya 2005-höz képest: 
tavaly a megkérdezett gazdasági szervezetek 64,5% hajtott végre beruházást. Az 
innovatív beruházást végrehajtó vállalkozások aránya 2006-ban 7 százalékponttal 
emelkedett 2005-höz viszonyítva, míg a kapacitás-bıvítésbe beruházó cégek aránya 
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enyhén csökkent, vagyis a beruházások csak kismértékben jártak a foglalkoztatás 
növekedésével.  

A foglalkoztatás jellemz ıi 

Részmunkaid ıs foglalkoztatás : A részmunkaidıs foglalkoztatás terén csak lassú 
ütemben csökken a magyar munkaerıpiac lemaradása a nyugat-európai 
országokétól. A megkérdezett gazdasági szervezeteknél, az elızı évhez hasonlóan, 
2005 decembere és 2006 szeptembere között közel 5%-kal nıtt a részmunkaidıben 
foglalkoztatottak száma. A növekedéshez a részmunkaidıben foglalkoztató cégek 
körének bıvülése is hozzájárult. A részmunkaidıs foglalkoztatás különösen a 
közepes és nagy cégek körében elterjedt. Közép-Magyarországon, Közép-
Dunántúlon és Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb a részidıs foglalkoztatottak 
aránya, tehát azokban a régiókban, amelyekben magasabb a foglalkoztatottság. A 
külföldi tulajdonú cégeknél egyértelmően alacsonyabb ez az arány és 2006-ban a 
cégek külföldi tulajdoni hányadától függetlenül növekedett. A szolgáltató 
ágazatokban beszélhetünk a legmagasabb, az iparban pedig a legalacsonyabb 
arányról. 

Határozott id ıre szóló szerz ıdések : A határozott idejő szerzıdéssel történı 
foglalkoztatás elterjedése az eddigi tendenciáknak megfelelıen 2006-ban is 
folytatódott. Az ilyen módon foglalkoztató cégek aránya minden régióban és minden 
létszámkategóriában növekedett. A nagyobb vállalkozások körében sokkal 
elterjedtebb a határozott idejő szerzıdéssel való foglalkoztatás. A határozott idejő 
szerzıdéssel foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottság közel 10%-át teszi ki. 
Észak-Magyarországon a munkavállalók majd 13%-át foglalkoztatják ilyen 
munkaviszonyban, a közép-dunántúli régióban ez az arány 5,3%. Ez a 
foglalkoztatási forma különösen azokban az ágazatokban elterjedt, amelyekben nagy 
az élımunkaerı, illetve a fizikai munkaerı súlya. 

Külföldi munkavállalók foglalkoztatása : A legtöbb külföldi a szomszédos országok 
magyarlakta területeirıl érkezik hazánkba, utánuk a kínaiak következnek. Mivel 
Szlovákia déli régióiban az átlagbérek a magyarnál 30 százalékkal alacsonyabbak, s 
a munkanélküliségi ráta nagyon magas (egyes kistérségekben eléri a 40-50%-ot), a 
magyarországi munkáltatók még akkor is jól járnak, ha a Szlovákiában jellemzınél 
10-20 százalékkal magasabb fizetést kínálnak. Az engedélyek és a regisztrált 
munkavállalók számának mérséklıdésének kissé ellentmondva, felmérésünk 2006-ra 
a külföldi munkavállalók számának kismértékő növekedését jelzi. A külföldiek 
foglalkoztatásában kimutatott növekedés lényegében a külföldiek alkalmazásában 
jelentısebb súlyt képviselı feldolgozóiparban, valamint a kereskedelem és javítás 
gazdasági ágban bekövetkezett növekedésnek tudható be. A külföldiek 
foglalkoztatásának bıvülésében 2004 után kismértékő ütemlassulás következett be, 
és 2007-re már a külföldi munkavállalók foglalkoztatásának kismértékő 
mérséklıdését jelezték elıre a cégek. 

 
Munkaer ı-kölcsönzés : A munkaerı kölcsönzés leginkább a nagyobb létszámú 
cégek körében, régiók szerint a nyugat-dunántúli régióban terjedt el. A jobb 
munkaerıpiaci környezettel rendelkezı régiókban átlagon felüli ennek foglalkoztatási 
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módnak az elterjedtsége. A kölcsönzött munkaerı alkalmazásának 2006. évi 
növekedésére is pontos elırejelzést adtak a cégek a 2005. évi felvétel során. A 
növekedés üteme – a 2006. évi adatfelvétel alapján – az elıre jelzettnél nagyobbnak 
bizonyult. Az aktuális prognózis szerint 2007-ben a munkaerıt kölcsönzı cégek 
aránya 5,2%-ról 4,3%-ra mérséklıdik. 

Pályakezd ık alkalmazása : A pályakezdık alkalmazásában a 2005. és a 2006. évi 
adatfelvétel alapján egyértelmő negatív irányú elmozdulás állapítható meg. Mind a 
2005. évi, mind a 2006. évi felvétel a pályakezdıket felvevı cégek arányának 
visszaesését vetítette elıre. A munkáltatók pályakezdık foglalkoztatásával 
kapcsolatos elégedetlenségére utal, hogy a 2006-ban pályakezdıt felvevı cégek 
többsége úgy gondolja, hogy 2007-ben már nem vesz fel új pályakezdıt. Az 
átlagosnál magasabb a 2007-ben pályakezdık felvételét tervezı cégek aránya a 
feldolgozóiparban, az idegenforgalomban, a szállítás, raktározás gazdasági ágban, a 
gazdasági szolgáltatások szektorában és az egészségügyben. 

Start kártya : A munkaügyi központok adatai alapján a Start kártya iránt változatlanul 
nagy az érdeklıdés a fiatalok körében. Nemzetgazdasági szinten a cégek 15%-a élt 
a Start kártyás pályakezdık foglalkoztatásának lehetıségével. A pályakezdık 
foglalkoztatásának ez a formája az idegenforgalomban terjedt el a legjobban. A Start 
kártyával foglalkoztatottak száma az ipari és építıipari, a jármővezetı, gépkezelı és 
összeszerelı foglalkozásokban a legnagyobb, és elterjedt a felsıfokú végzettséget 
igénylı foglalkozásokban is, mint pl. kereskedelmi vagy mérnöki, gépészmérnöki 
munkakörökben.  

Alkalmi munkavállalói könyv: A cégek 22%-a alkalmaz munkavállalót alkalmi 
munkavállalói könyvvel. A magyar cégek közel egynegyede alkalmaz munkavállalót 
alkalmi munkavállalói könyvvel, míg a tisztán külföldi tulajdonban lévı cégeknél ez az 
arány a 10%-ot sem éri el. A munkavállalókat alkalmi munkavállalói könyvvel 
alkalmazó cégek aránya az idegenforgalomban és a mezıgazdaságban a 
legnagyobb. Az alkalmi munkavállalói könyvnek különösen azokban a régiókban volt 
nagy sikere, ahol nagyobb a munkanélküliség és alacsonyabb az aktivitás. Ennek 
tükrében az alkalmi munkavállalói könyv intézménye alkalmas eszköznek bizonyulhat 
a munkaerıpiaci problémák enyhítésére, és kedvezı tendenciák elindítására. 

Munkaer ıhiány: Közel minden tizenkettedik cégnél jelezték, hogy van olyan 
álláshelyük, amelyet a kínált bérek mellett legalább fél éve nem sikerült betölteni. A 
gazdasági ágak közül a feldolgozó- és az építıipar emelkedik ki az átlagosnál 
jelentısebb tartós munkaerıhiánnyal. Az oktatás és az egészségügy mellett a 
kereskedelemben és a mezıgazdaságban a legalacsonyabb azon cégek aránya, 
amelyeknél a munkáltatók tartósan betöltetlen álláshelyrıl adtak számot.  

Vállalatok képzési aktivitása: Saját munkavállalóinak képzésérıl a cégek 28%-a 
gondoskodik. Ez az aránymutató a cég méretével együtt meredeken nı. A képzési 
aktivitást tekintve sajnos a magyar vállalkozások lemaradnak a részben vagy tisztán 
külföldi tulajdonú cégek mögött. A külföldi cégeknek több mint fele, a magyar cégek 
körében azonban csak minden negyedik cég képezte dolgozóit 2006-ban. A cégek 
alkalmazottainak 10%-a részesül vagy a cég által végzett, vagy a cég által 
támogatott képzésben. A gazdasági ágak közül a pénzügyi szektorban a legnagyobb 
a munkavállalóik számára képzést biztosító cégek aránya, az idegenforgalomban a 
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legalacsonyabb. A gyakorlati képzést végzı cégek arányát tekintve az 
idegenforgalom gazdasági ág ugyanakkor az elsı helyre kerül.  
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Executive Summary 

 

The Survey 

Objectives and history: The second joint survey of the Ministry of Social Affairs and 
Labour (MSAL) and HCCI Research Institute of Economics and Enterprises (HCCI) 
was conducted between October 1 and November 17 2006 to examine empirically 
and predict short-term economic perspectives and labour market decisions of the 
competitive sector. The survey conducted in 2006 interviewed executives of over 
6000 companies, i.e. this survey has been the most comprehensive of the surveys 
examining Hungary’s labour market and business climate.  

The survey being discussed equally builds on the experiences of short-term labour 
market forecast performed in the framework of the State Employment Agency and its 
legal predecessors on a six-monthly basis since 1991 then annually, and the 
outcomes of HCCI’s business climate surveys conducted since 1998. Its major 
highlight and central purpose is to observe workforce management in the competitive 
sector, more specifically to analyse and predict the size and composition of their 
predicted downsizing and headcount expectations.   

Data collection and sample traits:  In 2006 data were surveyed in a unified 
methodological framework, under HCCI’s supervision. Data collection was based 
similarly to previous years on the national State Employment Agency network and the 
HCCI’s national interviewing apparatus. Data were processed, assessed and 
analysed on four (labour area, county, regional and national) levels. This summary 
contains the outcome of the national level information processing.  

The joint MSAL-HCCI data survey contains the largest pool of samples among 
research engaged in predicting Hungary’s labour market and the business 
perspectives of companies. The aggregate headcount of firms and companies 
interviewed was close to 610 thousand in 2005 and 650 thousand during the second 
data survey of 2006, representing close to one quarter of all the headcount employed 
in the national economy.  This is an especially comprehensive sample and, while 
potentially offering an unprecedentedly better than before validity of predictions, it 
also allows a more profound and effective analysis of the deviations manifesting 
themselves in business perspectives of various company groups.  

Small companies and larger ones employing over 250 employees are equally 
represented among the companies approached, thus the survey is exempt from the 
distortions otherwise typical of Hungarian business climate surveys due to the much 
lower than the actual representation of companies in majority foreign ownership, as 
the latter represented over 17% of the 6000 firms approached.  

To enable a comparison of the outcomes of the two samples, we generated 
(homogeneous) samples the statistical distribution of which was similar in terms of 
the branch of economy and the size of headcount. On the one hand, we considered 
only companies of the competitive sector in both surveys; on the other hand we 
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weighted the outcomes of both surveys according to the same consideration, i.e. on 
the basis of the companies’ headcount category, branch of economy and regional 
affiliation.   

Two weightings were applied: one was a GDP-proportionate weighting, the other one 
was a headcount-proportionate weighting. Both weightings were common in the 
respect that the weights applied were designed in a simultaneous consideration of 
two criteria: the size categories and branch of economy traits of the companies. 
Another common feature was that we adjusted the weights generated in the first step 
for a regional dimension: both years’ data for both weightings were adjusted for the 
rate produced in the survey of 2006 for central Hungary: i.e. the proportion of central 
Hungarian (i.e. Budapest and Pest County) companies corresponds to the proportion 
they represented after weighting in the 2006 survey.  

You can reach the MSAL-HCCI survey results directly in the web site of the 
Hungarian Labour Forecast ( http://mmpp.hu ) 

Macroeconomic environment 

Economic growth : Hungarian economy was marked, in the first half of 2006, with a 
stable economic growth of over 4%. However, the considerable rate of accumulated 
state budget deficit and loose fiscal policy threatened the country’s financial balance 
and overshadowed the favourable assessment of macro-economic processes 
already in late 2005. The first impacts of the governmental measures taken to restore 
the budgetary balance made themselves felt already in the third quarter of 2006, in a 
reduced growth rate, decline in investments and jump in inflation. GDP increased by 
3.4 % only in the fourth quarter relative that of a year before, which is considered the 
lowest growth rate since the first quarter of 2003. Decline in the growth rate of 
economy and in the volume of investments, however, has not yet incurred an 
equivalent decline in employment rates, and, conversely, a considerable growth in 
unemployment figures.  Economic growth continued to be mainly driven, on the offer 
side, by industry. On the demand side, on the other hand, growth was driven by a 
dynamic net export expansion accompanied by a practical stagnation in domestic 
consumption, which allowed continuing what could already be considered as an 
enduring tendency of improvement in foreign trade balance. The dynamic goods 
export continued to remain unbroken althrough 2006 and its rate exceeded that of 
import. External business climate continues to be favourable and the related dynamic 
demand for export offsets for the time being the negative impact of the potentially 
negatively headed macro-economic changes, declining domestic demand and 
investment activity. Yet the changes mentioned are accompanied by a growing 
uncertainty, which may pose a risk for labour market tendencies.  

Activity and unemployment: The relatively low activity level improved slightly in 
2006, which tendency was promoted by an increase in not only the number of 
employed but also those unemployed. However that fact that the growing number of 
those employed (by 27 thousand) contributed to this improved activity to a greater 
extent than that of those unemployed (13 thousand) can be assessed favourably. 
Improving employment is especially important in the prevailing business environment 
ridden by social tensions and costs of the efforts taken towards economic 
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restructuring. Having declined then stagnated for several years, rate of 
unemployment first jumped considerably in 2005 followed in 2006 by a slighter 
growth from 7.2% to 7.5%.   

Unemployment and employment features:  On the basis of the annual changes in 
the unemployment rate unemployment growth hit young people the most in 2005, 
however 2006 saw a slight adjustment in these age groups in 2006, resulting in a 
drop in unemployment. However, irrespective of the above and unlike in 2005, there 
was no substantial difference among age groups in terms of unemployment in 2006.  
Apparent change in the context of the relationship between unemployment and 
schooling occurred in 2005. Unemployment growth hit the worst those with the lowest 
level of schooling of not more than 8 years in primary school.  

Un unfavourable feature of Hungarian unemployment is the relatively long time of the 
search of employment. The declining since 1997 tendency of lengthy unemployment 
halted in 2003 and turned into first stagnation, then a slight increase. Atypical forms 
of employment in Hungary cannot be considered as widespread as in the developed 
economies of the European Union at large. This statement applies especially to part-
time employment.  

Business situation and expectations of companies 

Business climate and expectations:  According to business climate expectations 
the rate of economic grown in the competitive sector of the national economy 
continues to exceed the European average in 2007. Business climate according to all 
observed indicators (business situation, levels of production, capacity consumption, 
stock of orders, probable workforce demand, investment activity) improved in 2006 
compared to the outcome of the survey of the year before.  

Companies interviewed consider their current business situation more favourably and 
are more optimistic of their future also. Only 12.4 % of the companies indicated 
unfavourable business situation and 15.9 % expects it will deteriorate. Both the 
prevailing and the expected business situation demonstrate improvement compared 
to the situation one year before. In addition to companies’ business situation the 
assessment of production levels also reveals a favourable picture, and only 20% of 
the companies indicated a declining rate of production and only 15.5% of them 
expects a decline in the future. Apart from this the overall level of capacity 
consumption increased to 87% in 2006, which translates into an improvement of 5 
percent points relative to previous year. Finally the level of orders of the companies 
also shows an expansion: 8 percent points higher number of companies indicated 
growth in the level of orders and 6 percent points less of them reported decline than 
a year ago.  

Employment: According to the expectations of company executives 2007 will see 
the favourable shift of last year in employment continue in the competitive area. 
Expectations of the business organisations approached predicted an increase of job 
opportunities: 32 thousand in 2006 and an additional increase of over 33 thousand in 
2007 in the competitive sector. Taking into consideration the probable decline in 
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public employment, the same will translated into approximately 20-25 thousand new 
jobs at the level of the national economy.  

Capital expenditure : A slight increase in the companies’ willingness to invest can be 
expected in the first half of 2007 among those surveyed: 27.1% of the companies 
expect to increase their investment activity (24.2% of them stated it last year), and 
only 14.2% of the companies go without investment (the corresponding rate was 
19.9% last year). The expected growth in investment willingness is corroborated by 
the fact that 68.7% of the companies surveyed plans to invest in 2007, while the 
corresponding rate was a mere 39.5% one year before. Expansion will continue to be 
dominated by innovative investments, whereas capacity boosting investments 
continue to display a low rate. In 2006 the ratio of companies implementing 
investments is 17 percent points higher relative to 2005: last year 64.5% of the 
business organisations surveyed implemented investments. The ratio of companies 
implementing innovative investments grew by 7 percent points in 2006 relative to 
2005, whereas that of companies investing in capacity boosting dropped slightly, i.e. 
investments were accompanied by only a slight increase in employment.  

Employment traits 

Part-time employment:  The gap between the Hungarian labour market and that of 
West European countries in the area of part-time employment closes at a slow pace. 
Similarly to figures in the previous year, the number of part-time employees grew by 
close to 5% between December 2005 and September 2006 at the business 
organisations approached. This growth in part-time employment can be partly 
ascribed to the expansion of the number of firms offering part-time employment.  
Part-time employment is especially widespread among medium and large 
companies. The ratio of part-time employees is the lowest in Central Hungary, 
Central Transdanubia and West Hungary, i.e. in regions in which overall employment 
is relatively high. The ratio is clearly lower at foreign owned firms and it increased in 
2006 independently from the foreign ownership ratio. The figure is highest in the 
service sector and lowest in industry.  

Fixed-term employment:  The penetration of fixed-term contracts continued to 
increase in accordance with the prevailing tendencies in 2006. The ratio of firms 
using this type of employment grew in all regions and in each headcount category. 
Fixed-term employment is clearly more common at large companies. The ratio of 
employees with fixed-term contracts constitutes close to 10% of all employment. In 
North Hungary close to 13% of all employees are employed in this arrangement, 
whereas in the Central Transdanubian region the ratio is 5.3%. This form of 
employment is especially widespread in branches in which live workforce and 
physical work represent a high proportion.  

Expatriate employment:  The highest number of expatriates arrives in Hungary from 
the areas of neighbouring countries populated by Hungarians, followed by Chinese 
people in number. As in the Southern regions of Slovakia average pay is 30 per cent 
lower than in Hungary, whereas unemployment is extremely high (in some small 
regions unemployment hits 40-50 %), Hungarian employers are better off if they offer 
10-20 per cent higher pay than that typical of Slovakia. Somewhat contrary to the 
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slight drop in the number of permits and registered expat employment our survey of 
2006 indicates a slight increase in the number of expats. The growth observed in 
expat employment can essentially be ascribed to the increase in the processing 
industry and commerce as well as repair, which branches of the economy represent 
a more considerable weight in expat employment. There was a slight slowdown in the 
pace of expat employment after 2004, and, also as far as 2007 is concerned, 
companies are predicting a slight drop in expat employment.  

 
Workforce leasing : Workforce leasing has become widespread mostly among 
companies with a large number of workforce and, in terms of regions, in the West 
Transdanubian region. In the regions displaying better labour market environment the 
penetration of this type of employment exceeds the average.  Companies provided 
rather precise predictions in the survey of 2005 concerning the expected increase in 
the employment of leased workforce in 2006. The growth rate on the basis of our 
data survey of 2006 has been higher than predicted. According to the actual 
forecasts the number of companies hiring leased workforce will drop from 5.2% to 4.3 
% in 2007.   

Employment of school leavers:  There has clearly been a negative shift in the 
employment of school leavers on the basis of the surveys in 2005 and 2006. Both in 
2005 and 2006 predicted a drop in the proportion of companies employing school 
leavers.  An indication of employers’ dissatisfaction with the employment of school 
leavers is that the majority of companies hiring school leavers in 2006 considered 
they would not hire new ones in 2007. A higher than average is the ratio of firms 
expecting to employ school-leavers in the processing industry, tourism, and 
transportation-warehousing branches of the economy, as well as in the sectors of 
business services and health.  

Start Card: On the basis of data of job centres there is an invariably high interest 
among youth for the Start Card. At the national economy level 15% of firms avail of 
the possibility to employ school leavers with a Start Card. This form of employment of 
school leavers is most widespread in tourism. The highest number of Start Card 
employees is in the industrial, building industry, driver, machine operator and 
assembly jobs and it is also widespread in graduate employment, like in commerce 
and engineering.   

Occasional Employment Book: 22% of the firms employ employees with 
Occasional Employment Book. Close to one quarter of Hungarian firms employ 
employees with the Occasional Employment Book, while this ratio remains below 
10% at firms in full foreign control. The ratio of firms employing employees with 
Occasional Employment Book is highest in tourism and agriculture. The Occasional 
Employment Book has been a hit especially in the regions where unemployment rate 
is relatively high and activity is low. From this perspective the Occasional 
Employment Book seems to be a useful institution to mitigate labour market problems 
and kick off more favourable tendencies.  

Labour shortage: Almost every twelfth firm indicated they had vacancies they had 
not been able to fill at the offered wage for over half year. It is the processing and 
building industries that stand out among branches of the economy as having higher 
than average permanent labour shortage. Apart from training and health commerce 
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and agriculture are the branches with the lowest number of firms that account for 
persistently vacant positions.   

Training activities of companies: 28% of firms provide training for their own 
employees. The growth of this indicator is paralleled by the increase in the size of the 
firm. Unfortunately Hungarian firms lag behind their purely or partly foreign owned 
counterparts in terms of training activity. Over half of foreign firms, whereas only 
every fourth Hungarian firm trained their employees in 2006. 10 % of company 
employees are granted training delivered or supported by the firm. The ratio of firms 
granting their employees training is highest in the financial sector and lowest in 
tourism among branches of economy. Yet, if considering practical training, firms in 
tourism management represent the highest proportion.   
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1. A felvételr ıl 

1.1. A vizsgálat célja és háttere 

2006 október 1. és november 17. között második alkalommal került sor a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium és az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet (GVI) 
közös kutatására, a versenyszektor rövid távú gazdasági kilátásait és munkaerıpiaci 
döntéseit elırejelzı megalapozó vállalati empirikus vizsgálatra. A 2006-os 
adatfelvételben több mint 6000 cég vezetıje került megkérdezésre, azaz e vizsgálat 
a legkiterjedtebb a magyarországi munkaerıpiacot és konjunktúrát vizsgáló vállalati 
adatfelvételek között. 

A jelen felvétel egyaránt épít az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és jogelıdjei 
keretében 1991 óta félévente, majd évente végzett rövid távú munkaerıpiaci 
prognózis tapasztalataira és a GVI 1998 óta folyó konjunktúra vizsgálatainak 
eredményeire. Leghangsúlyosabb eleme és központi célja a versenyszektor 
munkaerı-gazdálkodásának megfigyelése, ezen belül a tervezett elbocsátások és 
létszámfelvételek nagyságának, összetételének elemzése, valamint elırejelzése. 

Az egységes adatfelvételre alapozódó kutatási program létrejöttében fontos 
mozzanatot jelentett annak felismerése, hogy a versenyszektort a korábbiaknál 
jobban reprezentáló adatfelvétel és pontosabb elırejelzést adó módszer csak a 
kamarák és az állam együttmőködésében, közelebbrıl a területi kamarák szakértıi 
hálózatán és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) intézményi, szakértıi 
bázisán keresztül valósítható meg. 

A 2006-os vizsgálat még egy fontos újdonságot szolgáltat. A GVI kezdeményezésére 
ugyanis 2007-tıl indult el az adatfelvétel adatait on-line módon elérhetıvé tévı 
internetes felület a „Magyar Munkaerıpiaci Prognózis”, amely segítségével a 
http://mmpp.hu oldalon az érdeklıdık kiválaszthatják a felvétel egy-egy kérdését, és 
tetszıleges kombinációkban indíthatnak erre vonatkozóan lekérdezéseket, a kapott 
eredményeket pedig saját gépükre menthetik. Az eredmények ilyen formában és 
tartalommal megvalósuló közzététele nemcsak az elemzık, a döntéshozók 
érdeklıdését elégítheti ki, hanem a munkaerıpiac szereplıiért (munkát keresık, 
pályakezdık, szakképzı intézmények, vállalkozások) is. Az MMPP-bıl kapott 
eredmények a helyi és az országos munkaerıpiacokra vonatkozó más információk 
mellett hozzásegíthetik a felhasználókat ahhoz, hogy a korábbinál megalapozottabb 
döntéseket hozzanak a szakmaválasztás, álláskeresés, vagy állások meghirdetése 
során. 
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1.2. Az adatgy őjtés és a minta jellemz ıi 

2005-ben még külön-külön folytattuk le az adatfelvételeket harmonizált módszerek és 
kérdıívek segítségével úgy, hogy a két felvétel eredményeit egymással 
összekapcsolhatóvá tettük, és együtt, valamint külön-külön is elemeztük. 2006-ban 
az adatfelvételre már egységes módszertani keretben, az MKIK GVI irányításával 
került sor. Ennek során különösen nagy gondot fordítottunk a kérdezık betanítására, 
a személyes kikérdezéses technika követelményeinek betartására, a lekérdezés, 
valamint az adatfelvétel egészének kontrolljára. A kérdıív viszonylagos nagy 
terjedelmét úgy korrigáltuk, hogy a korábbiaktól eltérıen két részre bontottuk a 
kérdıívet egy fıleg reáladatokat tartalmazó, a cégek által kitöltendı részre és egy a 
gazdasági döntések hátterét vizsgáló, attitődkérdéseket tartalmazó, valamint a 
várakozásokra vonatkozó és kizárólag személyes lekérdezéssel lekérdezendı 
részre. 

Az adatgyőjtés most is területi alapon szervezıdött, és az Állami Foglalkoztatási 
Szolgálat országos hálózatára, valamint a Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet 
országos kérdezıi hálózatára épült. Az adatok feldolgozása, kiértékelése és 
elemzése négy szinten (munkaügyi vonzáskörzeti, megyei, regionális és országos) 
valósult meg. Jelen kötet az országos szintő információ-feldolgozást tartalmazza. 

A közös SZMM-GVI adatfelvétel a legnagyobb mintaelemszámú a hazai 
munkaerıpiaci elırejelzéssel és a vállalatok üzleti kilátásaival foglalkozó kutatások 
között. A megkérdezett cégek és vállalkozások aggregált foglalkoztatotti létszáma a 
versenyszektorban 2005-ben megközelítette a 610 ezer fıt, a 2006-os, második 
adatfelvétel során pedig a 650 ezer fıt, ami a nemzetgazdaságban alkalmazásban 
lévık közel egynegyedét reprezentálja. Ez a különösen kiterjedt minta, miközben 
minden eddiginél nagyobb érvényességő elırejelzések lehetıségét hordozza, 
lehetıvé teszi azt is, hogy behatóbban és eredményesebben vizsgálhassuk az egyes 
cégcsoportok üzleti kilátásaiban megmutatkozó különbségeket.  

A megkérdezett vállalkozások között egyaránt szerepelnek kisvállalkozások és több 
mint 250 fıt foglalkoztató nagy cégek, s a magyar konjunktúra vizsgálatokra 
egyébként jellemzı torzítás – a külföldi többségi tulajdonban lévı cégek a 
ténylegesnél jóval alacsonyabb aránya – sem jellemzi ezt a felvételt, mivel a 
megkérdezett több mint 6000 cégen belül 17%-ot meghaladó volt a többségében 
külföldi tulajdonban lévı cégek aránya. 

Az adatok érvényességéhez és pontosságához hozzájárul, hogy a tényadatok önálló 
kitöltéssel, a várakozások pedig személyes kikérdezés módszerével kerültek 
felmérésre. Minden esetben a vállalkozás tulajdonosa vagy a felsı vezetés egy tagja 
válaszolt a feltett kérdésekre. A 2005-ös vizsgálat során 8040 céget mértünk fel, a 
2006-ös felvétel során pedig 6132 gazdasági szervezetnél történt lekérdezés. A két 
felvétel cégnagyság és ágazati szerinti összetétele meglehetısen elért egymástól 
(lásd a 1.2.1. és a 1.2.2. ábrát). 
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1.2.1. Ábra: A 2005-ös és 2006-os felvétel során megkérdezett gazdasági 
szervezetek száma létszámkategóriák szerint, (N2005: 7998, N2006: 6066) 
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A két minta eredményeinek összehasonlítása érdekében gazdasági ág és 
létszámnagyság együttes megoszlása szerint statisztikailag hasonló összetételő 
(homogén) mintákat állítottunk elı. Egyrészt mindkét felvétel során csak a 
versenyszektor ágazataiba tartozó cégeket vettük figyelembe, másrészt mindkét 
felvétel eredményeit azonos szempont szerint súlyoztuk a vállalati létszám-kategória, 
a gazdasági ág és regionális hovatartozás szerinti összetétel alapján.  

Két súlyozással dolgoztunk: egy GDP-arányos súlyozással és egy létszámarányos 
súlyozással. Mindkettı közös vonása az, hogy egyszerre két ismérv, a cégek 
nagyság-kategóriái és a gazdasági ágak szerint alakítottuk ki a súlyokat1. Másik 
közös vonás, hogy mindkét esetben az elsı lépésben kapott súlyokat korrigáltuk egy 
területi metszettel: mindkét év adatait, mindkét súlyozás esetében a központi régió 
2006-os felvételben kapott arányával korrigáltuk: azaz a közép-magyarországi 
(budapesti és pest megyei) cégek aránya a súlyozások után a 2006-os felvételben 
kapottnak felel meg. 

A GDP-arányos súlyozás alapját a különbözı nagyságú cégek csoportjai és az egyes 
gazdasági ágak GDP-hez való becsült hozzájárulása adta. A konjunkturális 
várakozásokra vonatkozó eredményeknél ezt a súlyt alkalmaztuk, a többi 
eredménynél a 10 fı feletti cégek sokaságára súlyoztunk. Az alábbiakban a súlyozott 
adatokból kapott eredményeket ismertetjük. A GDP-hez való becsült hozzájárulás 
alapján képzett súlyokkal a súlyozott minta megoszlását létszámkategóriák és 
gazdasági ágak szerint az 1.2.3. és 1.2.4. ábra tartalmazza. Ezt a súlyt az üzleti 
helyzetre és az üzleti várakozásokra vonatkozó kérdések elemzésénél alkalmaztuk, 
mivel a célunk az volt, hogy a GDP várható mozgását leképezı indikátorokhoz 
jussunk. 

1.2.1. Táblázat: A GDP arányos súlyozásnál alkalmazott várt GDP szerinti 
megoszlások a cégek létszám-kategóriái és gazdasági ágak szerint, % 

 

 
GDP arányos becsült megoszlás, % 

   
létszámkategóriák  mezıgazdaság ipar építıipar szolgáltatások összesen 
 x-9 fö 0,686 4,508 0,882   7,910 14,0 
10-19 fö 0,392 2,576 0,504   4,520 8,0 
20-49 fö 0,588 3,864 0,756   6,780 12,0 
50-249 fö 1,029 6,762 1,323 11,865 21,0 
250-x fö 2,205 14,490 2,835 25,425 45,0 
 
Összesen 4,9 32,2 6,3 56,5 100,0 

 

 

                                                      
1 A két minta a cégek létszámkategóriák és gazdasági ágak együttes megoszlása szerint, mindkét 
súlyozás esetén homogénnek tekinthetı az elvégzett homogenitás vizsgálat szerint. A GDP arányos 
súlyozás esetében az empirikus khi2 = 15,28 < khi2(1-0,05)

 (19)= 30,1, az összlétszám arányos súlyozás 
esetében az empirikus khi2 = 22,76 < khi2(1-0,05)

 (15)= 25,0. 
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1.2.3. Ábra: A 2005-ös és 2006-os felvétel során megkérdezett gazdasági 
szervezetek száma létszámkategóriák szerint, (N2005: 6903, N2006: 5819) 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvételek 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
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1.2.4. Ábra: A 2005-ös és 2006-os felvétel során megkérdezett gazdasági 
szervezetek száma gazdasági ágak szerint, (N2005: 6905, N2006: 5818) 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvételek 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
 

A vizsgált gazdasági ágak és vállalati nagyságcsoportoknak a foglalkoztatottak 
aggregált számához való becsült hozzájárulása alapján kialakítottunk egy másik súlyt 
is. A létszámarányos súlyoknál a 2006-os felvételnél eltekintenünk a megkérdezett 
10 fı alatti cégektıl, mivel ezeknek az aggregált létszámhoz való hozzájárulása 
viszonylag magas, de a 2006-os felvételbeli száma (563 cég) nagyon alacsony volt. 
A létszámarányos súlyokkal súlyozott minta szerinti megoszlást létszámkategóriák 
szerint az 1.2.5. és 1.2.6. ábra tartalmazza. 
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1.2.5. Ábra: A 2005-ös és 2006-os felvétel során megkérdezett gazdasági 
szervezetek megoszlása létszámkategóriák szerint, (N2005: 4473, N2006: 5435) 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvételek 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
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1.2.6. Ábra: A 2005-ös és 2006-os felvétel során megkérdezett gazdasági 
szervezetek megoszlása gazdasági ágak szerint, (N2005: 4468, N2006: 5235) 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvételek 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
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2. Makrogazdasági helyzet 

2.1. Makrogazdasági trendek 

A makrogazdasági mutatók alapján sikeresnek tekinthetı 2005. évet követıen 2006 
elsı felében a magyar gazdaságot még stabil, 4% feletti gazdasági növekedési ütem 
jellemezte. A jelentısen felduzzadt államháztartási hiány és a laza fiskális politika az 
ország pénzügyi stabilitását veszélyeztetve már 2005 végén beárnyékolta a kedvezı 
makrogazdasági folyamatok megítélését. A költségvetési egyensúly helyreállítására 
irányuló elsı kormányzati intézkedések hatásai már 2006 III. negyedévében 
megmutatkoztak a növekedési ütem mérséklıdésében, a beruházások 
visszaesésében és az infláció megugrásában. Az utolsó negyedévben a GDP már 
csak 3,4%-kal bıvült az egy évvel korábbi szinthez képest, ami 2003 I. negyedéve 
óta a legalacsonyabb növekedési ütemnek számít. 

2.1.1. Ábra: A GDP volumenváltozása (elızı év azonos negyedéve =100) és a 
foglalkoztatottak száma 
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Az adóterhek növekedése elsısorban a vállalkozások jövedelmezıségére volt 
kedvezıtlen hatással, miközben a további megszorításokkal kapcsolatos negatív 
várakozások és a forintárfolyam erısödı volatilitása is óvatosságra intették a 
vállalkozókat és cégvezetıket. A bizalmatlanság erısödésében az is szerepet 
játszhatott, hogy a szabályozási környezet több, jelentıs módosítására évközben 
került sor, ami az éves üzleti terveket is felborította. Ezzel magyarázható, hogy a 
beruházások volumene a második negyedévtıl (a feldolgozóiparban már az év 
elejétıl) az egy évvel korábbi szint alá esett. A nemzetgazdaság beruházási 
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aktivitása az év végén több mint négy százalékkal volt alacsonyabb, mint 2005 
azonos idıszakában.  

2.1.2. Ábra: Beruházások, ill. a feldolgozóipari beruházások volumenének és a 
munkanélküliek számának alakulása (elızı év azonos negyedéve=100),  
(2000-2006) 
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A beruházások növekedésére elsısorban a költségvetési szektorban került sor, így 
az egészségügyben, a társadalombiztosításban, az oktatásban, a közigazgatásban. 
A versenyszférában a pénzügyi tevékenységek, a szállítás, raktározás és a 
vendéglátás területén erısödött a beruházási kedv az egy évvel korábbi szinthez 
képest, ami azonban ütemlassulással járt együtt. A legnagyobb, több mint 6%-os 
visszaesés az építıipari beruházásokban következett be. 
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2.1.3. Ábra: Beruházások volumenváltozása gazdasági ágak szerint 
(elızı év=100)  
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A gazdasági növekedés ütemének visszaesése és a beruházások volumenének 
csökkenése egyelıre nem vonta magával a foglalkoztatottak számának csökkenését, 
ill. a munkanélküliség számottevı növekedését. Azt azonban figyelembe kell venni, 
hogy a növekedés ütemében vagy a beruházásokban bekövetkezett markáns 
visszaeséseket az elmúlt években kedvezıtlen munkaerıpiaci változások kísérték, 
amire ebbıl következıen 2007-ben is a szokásosnál nagyobb valószínőséggel kell 
számítani.  

A gazdasági növekedés legnagyobb hajtóerejét kínálati oldalról továbbra is az ipar 
fejtette ki. 2006-ban az ipar növekedési üteme a 10%-ot is meghaladta. A 11%-kal 
bıvülı feldolgozóipari termelés lendületét elsısorban a jármőgyártók (25,7%-os 
növekedéssel), valamint a gépek és berendezések gyártói (20,1%-os bıvüléssel) 
adták, de dinamikus bıvülés mutatkozott a villamosgép-, mőszergyártásban (12,9%), 
a mőanyagtermékek (12,4%), ill. a fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek 
gyártásában (12,3%). Az élelmiszeriparra 2006-ban stagnálás volt jellemzı, az 
ágazatok közül a legnagyobb mértékben, 4%-kal a kis súlyú textília, textiláru 
gyártása maradt el a 2005. évitıl. 
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2.1.4. ábra: Az euróban számított külkereskedelmi forgalom alakulása (elızı év 
azonos hónapja=100), (2005-2006) 
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A növekedés hajtóerejét keresleti oldalról – gyakorlatilag stagnáló belföldi 
felhasználás mellett – a nettó export dinamikus bıvülése jelentette. 2006-ban – 
euróban mérve – a kivitel 17%-kal, a behozatal 14%-kal bıvült, így folytatódhatott a 
külkereskedelmi egyenleg már tartósnak tekinthetı javuló tendenciája. Az áruexport 
lendülete a 2006-os év folyamán mindvégig töretlen volt, és dinamikája meghaladta 
az importét. 

A tartósan kedvezı nemzetközi gazdasági környezet számottevıen hozzájárult az 
exportbıvülés lendületéhez, míg az import mérséklıdése a belföldi felhasználás 
általánosabb visszaesésébıl következett (lásd a 2.1.4. és a 2.1.5. ábrát). 
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2.1.5. Ábra: Ipari termelés és értékesítés (elızı év azonos hónap=100) 
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A külsı konjunkturális kilátások továbbra is kedvezıek, aminek megalapozottságát 
erısíti az a tény, hogy a közelmúltban több európai kutatóintézet felfelé módosította 
a gazdasági növekedésre vonatkozó korábbi elırejelzését. A müncheni ifo 
gazdaságkutató intézet 2006 júniusában a 2007. évre a német gazdaság 1,7%-os, 
és az euróövezet gazdaságának 2,1%-os növekedési ütemét prognosztizálta. 
Decemberre a vártnál kedvezıbb folyamatoknak köszönhetıen az Intézet a 
növekedés ütemét 1,9%-ra, ill. 2,2%-ra módosította. 

Összességében megállapítható, hogy a kedvezıtlen irányú makrogazdasági 
változások, a mérséklıdı belsı kereslet és a csökkenı beruházási aktivitás negatív 
hatásait nagyrészt ellensúlyozta a kimondottan kedvezı külsı konjunkturális 
környezet, és az ehhez kapcsolódó dinamikus exportnövekedés. A változások 
azonban növekvı bizonytalansággal járnak együtt, ami a munkaerıpiaci 
folyamatokra nézve is kockázatokat jelent. A munkavállalói oldalról kézenfekvı 
reakció lehet a változásokra, hogy a foglalkoztatottak felértékelik jelenlegi 
munkahelyüket, mivel a bizonytalanabb gazdasági környezetben az eddiginél jobban 
tartanak a munkanélküliséggel járó nehézségektıl. Ennek következtében 
mérséklıdhet a fluktuáció a munkaerıpiacon, és enyhülhet a bérek kitartóan erıs 
dinamikája is. 
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2.2. A foglalkoztatottság hosszú távú alakulása 

 

A kilencvenes években a munkaerıpiaci folyamatokat Magyarországon a nyolcvanas 
évek végén bekövetkezett gazdasági szerkezetváltás és az átmeneti gazdaság 
hatásai alakították. Az átmeneti gazdaságokra jellemzı munkahelyrombolási és         
-teremtési hullám Magyarországon a 90-es évek második felére lecsengett. Az elsı 
években csökkent a GDP és a foglalkoztatási szint, nıtt a munkanélküliség és az 
inaktivitás, majd az évtized közepétıl a kilencvenes évek végéig a GDP elıbb 
lassabb, majd gyorsabb ütemben növekedett, a foglalkoztatás többnyire stagnált, de 
a munkanélküliség némileg visszaszorult. Az elmúlt tíz évben lezárult a munkaerı-
piaci szerkezetváltás. Ennek egyik jeleként megszaporodott a felsıfokú végzettséget 
igénylı állások száma, és ezekben az állásokban 10-20 százalékponttal, 90% fölé 
emelkedett a diplomások aránya. A gazdaságot ebben az idıszakban dinamikus 
fejlıdés, élénkülı beruházási aktivitás és növekvı foglalkoztatás jellemezte. A 
korszerő beruházások, a külföldi tıke beáramlása és a külföldi multinacionális cégek 
megjelenése a nyugati munkakultúra meghonosodását idézte elı. A termelés és a 
hatékonyság növekedésével a bérszínvonal is fokozatosan emelkedhetett, ami alatt 
elsısorban a képzett, ill. magasan képzett munkaerı relatív bérhozamának 
növekedése értendı. Az ezredforduló után lassuló ütemben nıtt a GDP és a 
foglalkoztatás – ez utóbbi 2001-ben már csökkent –, ugyanakkor tovább csökkent a 
munkanélküliség is, igaz 2002-ben ismét enyhe növekedésnek indult és 2005 
folyamán ismét megugrott.  

 

2.2.1. Ábra: Összes foglalkoztatott és a foglalkoztatási arány (1990 – 2006) 
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A munkaerıpiaci és oktatási kutatások megállapításai a fıbb tendenciák tekintetében 
egységes képet mutatnak. Az új foglalkozások és új technológiák megjelenése, az 
elkerülhetetlen munkahelyrombolási hullám és a külföldi vállalatok elvárásai 
elsısorban az alacsony végzettségőeket, az ipar egyes ágaiban dolgozó 
szakmunkásokat hozta nehéz helyzetbe és egyben leértékelte a szocializmus 
korában szerzett munkatapasztalatot. A változások a képzettebb, fiatal és az új 
követelményekhez rugalmasan alkalmazkodó munkaerınek és a felsıfokú 
végzettségőeknek kedvezett. 

A munkaerıpiaci átalakulás folyamata jól nyomon követhetı a foglalkoztatottak 
számának és a 15 év feletti népesség foglalkoztatási rátájának alakulását 
szemléltetı 2.2.1. ábrán. Szembetőnı a foglalkoztatás 90-es évek elején 
bekövetkezett visszaesése, valamint az, hogy a 90-es évek vége felé beinduló, 
eleinte még lendületes javulás üteme folyamatosan alábbhagyott. 
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2.3. Aktivitás és munkanélküliség alakulása 

 

Az alacsony aktivitási szint 2006-ban sem változott számottevı mértékben. A 7 millió 
721 ezer fıs 15-74 év közötti népességbıl mindössze 4 millió 247 ezer fı volt aktív a 
munkaerıpiacon, ami 55 százalékos aktivitási rátát jelent. Az Eurostat által is vizsgált 
15-64 év közötti népességbıl 2004-ben 60,5%, 2005-ben 61,4% és 2006-ban 62% 
jelent meg a munkaerıpiacon, azaz 2006-ban lassabban emelkedett az aktivitási 
arány, mint egy évvel korábban. Az aktivitás szerény ütemő javulását a 2.3.1. ábrán 
figyelhetjük meg.  

 

2.3.1. Ábra: Aktivitási és foglalkoztatási ráta (15-64 éves népesség) 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aktivitási ráta
Foglalkoztatási ráta
Munkanélküliségi ráta (jobb skála)

F

% Aktivitási és foglalkoztatási ráta (15-64 éves népe sség)*

* Forrás: KSH - Munkaerıpiaci jellemzık 2006/IV.
2002 2003 2004 2005 2006200120001999

%

 
Magyarázat:  jobb oldali tengely: munkanélküliségi ráta,  

bal oldali tengely: aktivitási és foglalkoztatási ráta 
 
 

Vegyük észre azt is, hogy az aktivitási ráta emelkedéséhez nem csak a 
foglalkoztatottak, hanem a munkanélküliek táborának bıvülése is hozzájárult. 2005-
rıl 2006-ra a munkanélküliek átlagos száma 303 ezerrıl 316 ezerre gyarapodott, 
miközben a foglalkoztatottak száma is nıtt 27 ezer fıvel, 3 millió 879 ezerrıl 3 millió 
906 ezerre – a 15-64 év közötti népesség körében2. Az mindenképpen pozitívan 
értékelhetı, hogy az aktivitás növekedéséhez a foglalkoztatottak számának 
növekedése nagyobb mértékben (27 ezer fıvel) járult hozzá, mint a munkanélküliek 
számának (13 ezer fıs) növekedése. A foglalkoztatottság növekedése különösen 

                                                      
2 Ezt a megvalósult foglalkoztatás bıvülést a 2005-ös, több mint 8000 cégre kiterjedı SZMM és GVI 
közös munkaerıpiaci felmérés már pontosan jelezte elıre. 



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
38 / 127 

fontos a jelenlegi, szociális feszültségekkel és gazdaságátalakítási reformok 
költségeivel terhelt gazdasági környezetben. 

 

2.3.2. Ábra: Munkanélküliségi ráta alakulása negyedévenként (2003-2006) 
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Forrás: KSH - Munkaerıpiaci jellemzık 2006/IV.
 

 
 

A több évig tartó csökkenés, majd stagnálás után a munkanélküliségi ráta 2005-ben 
ugrott meg elıször számottevıen, 6,1%-ról 7,2%-ra. A 13 ezer új munkanélküli 2006-
ban 7,2%-ról 7,5%-os szintre emelte a munkanélküliséget (lásd a 2.3.2. ábrát). A 
munkanélküliek között a 2005. évhez hasonlóan magasabb volt a nıi 
munkanélküliség a férfiakénál. 

A magyar munkanélküliségi ráta az Eurostat adatai szerint még mindig kevéssel 
alacsonyabb, mint az Európai Unió átlagos 7,9%-os (2003-óta csökkenı) rátája. 
Uniós viszonylatban ennél kedvezıtlenebb képet fest hazánkról a hagyományosan 
alacsony aktivitási rátánk. A 62%-os aktivitási rátával Magyarország a sereghajtók 
között szerepel a tagországok Eurostat által felállított rangsorában. 
Összehasonlításként Szlovákiában vagy Csehországban a 15-64 éves népesség 69, 
ill. 70 százaléka jelent meg 2006 III. negyedévében a munkaerıpiacon (lásd a 2.3.3. 
ábrát). 
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2.3.3. Ábra: Aktivitási ráta az Európai Unióban, 2002 és 2006 III. negyedévében (a 
15-64 éves népesség százalékában) 
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  Forrás: Eurostat 
 
A munkanélküliség jellemzıinek, okozati összefüggéseinek ismertetése elıtt 
érdemes kiemelni a foglalkoztatottság alakulásának néhány jellegzetességét. Az 
ezredforduló után a gazdasági szerkezetváltás mellett a kormányzati intézkedések is 
a foglalkoztatottság egyre meghatározóbb mozgatórugójává váltak. Ezek közül ki kell 
emelni a közszférában 2002–2003-ban megvalósított bérfelzárkóztatást. Az 
aránytalanul nagy, teljesítmény nélküli jövedelemkiáramlás egyrészt foglalkoztatási 
gondokat okozott a kiemelkedıen élımunka-igényes ágazatokban, másrészt 2002 
második félévétıl jelentısen megnövelte a közszférában foglalkoztatottak számát, 
aminek hatását felerısítették az EU-csatlakozással összefüggı 
intézményfejlesztések is (lásd a 2.3.4. ábrát).  
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2.3.4. Ábra: Alkalmazásban állók létszáma (elızı év azonos hó=100%) 
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A munkaerı elsısorban a közszféra olyan területeire áramlott be – mint pl. az 
egészségügy vagy az oktatás –, amelyekben az alacsony bérek miatt addig kevésbé 
voltak vonzóak a munkalehetıségek. A bérkiáramlás a foglalkoztatás egészére is 
pozitívan hatott, 2003-ban számottevıen megugrott a foglalkoztatottság és 6% alá 
csúszott a munkanélküliségi ráta. A pozitív irányú változás azonban nem bizonyult 
tartósnak. A közszférában foglalkoztatottak számának hirtelen megugrását gyors 
visszaesés követte. 2004-ben már csökkent a közszférában foglalkoztatottak száma, 
és a leépítések az elmúlt két évben gyorsuló ütemben folytatódtak. Az üzleti szféra 
munkaerı-felszívó ereje 2006-ban nem volt elegendı a közszférában bekövetkezett 
leépítések maradéktalan ellensúlyozására. A költségvetési szervek alkalmazotti 
létszáma közel 18 ezer fıvel csökkent, miközben a vállalkozásoknál alkalmazottak 
száma csak 11 ezer fıvel növekedett, ami hozzájárult a munkanélküliség 
növekedéséhez. Azt is figyelembe kell venni, hogy a leépítés üteme a 
közigazgatásban még korántsem mondható drasztikusnak. A 2.3.5. ábrából kitőnik, 
hogy 2003-ban olyan dinamikusan növekedett a közalkalmazotti létszám, hogy azt a 
folyamatos csökkentés ellenére 2006-ban sem sikerült a 2001. évi szint alá szorítani.  
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2.3.5. Ábra: Alkalmazásban állók létszáma (2001. év=100%) 
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A foglalkoztatottság alakulásának és szerkezetének másik meghatározó tényezıje az 
a már korábban is megfigyelt tendencia, hogy a lassulás a növekedési szerkezet 
átalakulásával jár együtt. A gyakorlatilag stagnáló belföldi felhasználás mellett a 
növekedés hajtóerejét a nettó export bıvülése jelentette. Mindez változásokkal 
párosult a termelés szerkezetében is: a feldolgozóipar súlya növekedett, míg az 
építıipar teret veszített3. Az export erısödése az ipari ágazatoknak kedvez, amit 
önmagában, a munkaerıpiaci folyamatokra nézve örömteli tendenciaként 
értékelhetnénk, hiszen az alkalmazásban állók legnagyobb hányadát (27%-át) az 
ipari cégek foglalkoztatják. Ám az export kedvezı hatásai az ipar munkaerıpiacán 
mégsem tudnak érvényesülni. Az ipari, feldolgozóipari cégek ugyanis a növekvı 
bérköltségek, a bérek dinamikus emelkedése és az élesedı külpiaci verseny 
következtében kevésbé élımunkaerı-igényes termelésre igyekeznek átállni. Ez 
párhuzamban van azzal a technológiai szerkezetváltással, amelyben a szakértelem 
és a tudás felértékelıdik, a munkaerı-igényes rutinmunka pedig visszaszorul. Ez 
tükrözıdik abban a jelenségben, hogy az ipari foglalkoztatottak számának (2006 
decemberében 1,4%-os) csökkenése mellett folyamatosan és gyors ütemben (2006 
decemberében 11,9%-kal) javul az egy fıre jutó ipari termelés, azaz a munkaerı 
termelékenységi mutatója. Ez a folyamat részleges magyarázatot adhat a 
munkanélküliség stagnálására, ill. lassú emelkedésére. 

Az iparra, és a mezıgazdaságra jellemzı csökkenı foglalkoztatást szerencsére 
részben ellensúlyozza a gazdasági szerkezetváltás másik meghatározó folyamata, a 
gazdasági szolgáltatások, a kereskedelem és javítás gazdasági ágak elıtérbe 
kerülése. Ezekben a szektorokban ugyanis az elmúlt években folyamatosan nıtt a 
foglalkoztatás, és ezt egyelıre a szolgáltatási szektor számára meghatározó belföldi 
                                                      
3 Jelentés az infláció alakulásáról; MNB – 2007. február 
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kereslet lanyhulása sem törte meg. Érdekes módon az építıipar lendülete is csak a 
termelésben csillapodott, a foglalkoztatásban folytatódott az alkalmazottak számának 
növekedése. A 2.3.5. ábrán megfigyelhetjük, hogy a gazdasági szolgáltatások, a 
kereskedelem és javítás gazdasági ágak, valamint az építıipar – amelyek együttesen 
az iparéhoz közeli foglalkoztatási erıvel rendelkeznek – az elmúlt 4-5 évben képesek 
voltak ellensúlyozni a foglalkoztatás iparban bekövetkezett visszaesését. 
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2.4. Munkanélküliség és a foglalkoztatottság alakulá sának jellegzetességei 

 
A munkanélküliségi ráta éves változása alapján 2005-ben a fiatalokat sújtotta jobban 
a munkanélküliség növekedése, 2006-ban azonban épp ezekben a korcsoportokban 
kisebb korrekció ment végbe, azaz mérséklıdött a munkanélküliség (lásd a 2.4.1. 
táblázatot).  

 

2.4.1. táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása korcsoportonként (2004-2006) 

 
 

 

Ettıl eltekintve a munkanélküliségi ráta változásában a 2005. évvel szemben 2006-
ban már nem mutatkozott számottevı különbség a korcsoportok között. A 15-24 éves 
fiatalok munkanélküliségének 2006-ban bekövetkezett mérséklıdése részben annak 
a következménye, hogy a korosztály létszáma 20 ezer fıvel csökkent (1322 ezer fı 
2005-ben és 1302 ezer fı 2006-ban)4, miközben nıtt a nappali tagozaton tanulók 
száma. Ennek következtében a 15–24 éves korosztályba tartozók gazdasági 
aktivitása az elmúlt évek tendenciájának megfelelıen tovább csökkent (2006-ban 
26,8% volt), amiben jelentıs szerepet játszik az oktatási, képzési idı 
meghosszabbodása. 

 

                                                      
4 Fazekas Károly – Kézdi Gábor (szerk.) (2006): Munkaerıpiaci Tükör – 2006, MTA KTI, Budapest, 
163. oldal. 
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2.4.1. Ábra: Munkanélküliség alakulása a legmagasabb iskolai végzettség szerint 
(1998 – 2006) 
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Munkanélküliségi ráta a legmagasabb iskolai végzett ség szerint, %
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A munkanélküliség és az iskolai végzettség közötti összefüggésekben a 2005. év 
folyamán történt szembetőnı változás. A munkanélküliség növekedése minden 
végzettségi szinten jelentkezett, de legerısebben a legalacsonyabb, legfeljebb 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezı rétegeket érintette. 

2.4.2. Ábra: munkanélküliek száma a legmagasabb iskolai végzettség szerint, 
ezer fı (1998-2006) 
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Ez a hatás abból tevıdött össze, hogy a gazdaságilag aktív 15-74 éves népességen 
belül folytatódott legalacsonyabb iskolázottsággal rendelkezık számának 
csökkenése, miközben a munkanélküliek száma ezekben a rétegekben többéves 
stagnálás után ismét megemelkedett. Ez a jelenség 2006-ban folytatódott, azaz az 
alacsony végzettségőek munkaerıpiaci helyzete tovább romlott, a többi végzettségi 
szinten azonban a 2005. évi ugrást követıen már csak elenyészı mértékben 
növekedett a munkanélküliség. Sıt, a szakképesítéssel rendelkezık 
munkanélküliségében még enyhe csökkenés is megfigyelhetı (lásd a 2.4.1. és a 
2.4.2. ábrát). 

Magyarországon a munkanélküliség kedvezıtlen ismérve a munkakeresés 
viszonylag hosszú átlagos idıtartama. 2006 utolsó negyedévében a munkanélküliek 
48,2%-a egy éve vagy annál régebben keresett állást, a munkanélküliség átlagos 
idıtartama 17,2 hónapnak felelt meg. A 2.4.3. ábrán látható hosszabb idısorból 
kitőnik, hogy 2003 után ismét enyhe emelkedésnek indult az egy évnél, illetve a 
másfél évnél is hosszabb ideje munkát keresık aránya. Ez részben a KSH 
munkaerı-felmérésében történt módszertani változásnak tudható be, de ettıl 
függetlenül megállapítható, hogy a tartós munkanélküliség 1997 óta tartó csökkenı 
tendenciája 2003-ban megtorpant, és stagnálásba, ill. enyhe növekedésbe ment át. 

2.4.3. Ábra: Munkanélküliek megoszlása a munkakeresés idıtartama szerint, % 
(1994-2006) 
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Uniós viszonylatban és a fejlett gazdaságokhoz viszonyítva a magyar munkaerı-
piacon az atipikus formákban történı foglalkoztatás nem tekinthetı elterjedtnek. 
Különösen igaz ez a részmunkaidıs foglalkoztatásra. Magyarországon 2005-ben a 
foglalkoztatottak 4,1%-a volt részmunkaidıs alkalmazásban. Szlovákiában ez az 
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arány 2,5%, Csehországban 4,9%, Lengyelországban 10,8%. A részmunkaidıs 
foglalkoztatottak arányának uniós átlaga 18,4%.  

 

2.4.4. Ábra: A részmunkaidıben foglalkoztatottak aránya és a foglalkoztatási ráta 
közötti kapcsolat, 2005 (%) 
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Az is megfigyelhetı, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatás elterjedtsége és a 
foglalkoztatottság között az európai országok körében közepesen erıs, pozitív 
kapcsolat áll fenn. Igaz, ez az összefüggés épp a közép-kelet-európai térségben 
nem teljesen egyértelmő, azaz a magasabb részmunkaidıs foglalkoztatottság 
néhány esetben nem jár együtt magasabb foglalkoztatottsággal (lásd pl. 
Csehországot és Lengyelországot a 2.4.4. ábrán). Belátható ugyanakkor, hogy a 
magasabb foglalkoztatottság felé vezetı úton fontos szerepet játszik a 
részmunkaidıs foglalkoztatás elterjedése. Az Eurostat adatai szerint Görögországot 
és Csehországot leszámítva ugyanis 5% körüli részidıs foglalkoztatottsággal 
egyetlen európai ország sem tud az EU átlag feletti foglalkoztatottsági rátát 
felmutatni. Mindemellett a részidıs foglalkoztatás erısödése fontos szerepet tölthet 
be a tartós munkanélküliség és az inaktivitás visszaszorításában is. 

Másik fontos mozzanat a foglalkoztatási ráta számottevı regionális különbségében 
érhetı tetten. Régiók szerint változatlanul Közép-Magyarországon, Nyugat-
Dunántúlon és Közép-Dunántúlon magasabb, s a többi régióban messze 
alacsonyabb a foglalkoztatottság. E téren az ország két homogén tömbre szakad: az 
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elsıben (Közép-Magyarország és Közép-, valamint Nyugat-Dunántúl) 55-56%-os, az 
utóbbiban pedig 44-47%-os a foglalkoztatási ráta (lásd a 2.4.5. ábrát). 

2.4.5. Ábra: Foglalkoztatási ráta régiók szerint, a 15-74 éves népesség 
százalékában, % (2001-2006) 
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A többi régióban érvényesülı javulás üteme egy lassú és elhúzódó, illetve 
bizonytalan felzárkózási folyamatot vetít elıre. 2006-ban egyedül Észak-Alföldön 
következett be markáns, több mint 1 százalékpontos javulás a foglalkoztatottságban. 
A jobb helyzetben lévı régiók közül Közép-Dunántúlon mutatkozott hasonló mértékő 
javulás, az éllovas közép-magyarországi régióban viszont közel fél százalékpontos 
visszaesés következett be. 
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2.5. Bérek és jutalom – kifizetések 

2006–ban a bruttó átlagkeresetek a nemzetgazdaságban 8,1%-kal, a nettó keresetek 
7,5%-kal emelkedtek. A versenyszférában átlagon felüli, 9,3%-os volt a bruttó bérek 
emelkedése, a költségvetési szerveknél a létszámleépítéssel együtt a béremelkedés 
dinamikája is a 2005. évi 12,8%-ról 6,4%-ra mérséklıdött. A 2006. év végi adatok 
alapján a bérdinamika továbbra is erısnek mondható. A 2006. augusztus-
szeptemberi adatok arra utalnak, hogy a nyár folyamán felerısödı bérkiáramlás nem 
az általános bérnyomás jele, hanem a szabályozási változásokból adódó elırehozott 
jutalom-kifizetésekkel függ össze (lásd a 2.5.1. ábrát). Az MNB szakértıi szerint5 a 
rendszeres kifizetések stabilan erıs növekedése ugyanakkor már a várakozások 
megemelkedésérıl tanúskodhat, amiben azonban a színlelt szerzıdések növekvı 
arányú megszüntetésének („kifehéredés”) mérést torzító hatása is szerepet játszhat. 

2.5.1. Ábra: Bruttó átlagkereset és a jutalom-kifizetések alakulása a 
versenyszférában (elızı év azonos hó=100%) 
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5 MNB: Jelentés az infláció alakulásáról - idıközi felülvizsgálat -; 2007. február 
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 3. A vállalkozások üzleti helyzete, foglalkoztatás i tervei és 
várakozásai 

Az SZMM – GVI munkaerıpiaci felmérése alapján a konjunkturális várakozások 
szerint a gazdasági növekedés a nemzetgazdaság versenyszektorában az európai 
átlagot meghaladó ütemő marad 2007-ben. A vállalkozások várakozásai minden 
megfigyelt indikátor (kapacitáskihasználás, üzleti helyzet, rendelésállomány, 
termelési szint, beruházási aktivitás, várható munkaerı kereslet) esetében javultak a 
tavalyi felvételhez viszonyítva.  

3.1. Üzleti helyzet 

A megkérdezett vállalkozások alapvetıen kedvezıen ítélik meg jelenlegi üzleti 
helyzetüket, valamint optimistán tekintenek a jövıbe. A cégek mindössze 12,4%-a 
jelzett rossz üzleti helyzetet és 15,9%-uk számít annak romlására. A 
helyzetértékelések és várakozások felülmúlják az egy évvel korábban tapasztalt 
vélekedéseket, ugyanakkor a várakozások körüli bizonytalanság is növekedett 2005-
höz képest (3.1.1. ábra): 

3.1.1. ábra: Konjunktúra és bizonytalansági index, 2005-2006 

KONJUNKTÚRA ÉS BIZONYTALANSÁGI INDEX 2005-2006

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2005 2006
42,0

42,5

43,0

43,5

44,0

44,5

MMPP_KI (bal tengely)
MMPP_BI (jobb tengely)

súlyozás: GDP arányos súlyok

 
Megjegyzés:  
-100 ≤ MMPP_KI ≤ 100, 0 ≤ MMPP_BI 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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A megkérdezett vállalkozások körében mind a jelenlegi, mind a várható üzleti helyzet 
javulást mutat az egy évvel korábbi állapothoz képest, ahogy ezt a 3.1.2. ábra 
szemlélteti: 

3.1.2. ábra: Az üzleti helyzet alakulása, 2005-2006 

AZ ÜZLETI HELYZET ALAKULÁSA, 2005-2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Ugyanakkor az ábra azt is mutatja, hogy a jövıbeli üzleti helyzetre vonatkozó 
várakozások javulása elmarad a jelenlegi helyzetértékeléstıl, vagyis a vállalkozások 
jobb helyzetben vannak, mint egy évvel korábban, mindazonáltal a jövıt illetıen 
kevésbé optimisták, inkább stagnálásra számítanak. 

A legkedvezıbb helyzetben a közép- és nyugat-dunántúli, valamint a közép-
magyarországi régióban mőködı vállalkozások vannak, míg a legrosszabb üzleti 
helyzet a dél-alföldi és a dél-dunántúli cégekre jellemzı. Az üzleti helyzet jövıbeli 
alakulására vonatkozó várakozások a közép-dunántúli régióban a legoptimistábbak 
és az észak-alföldi régióban a leginkább borúlátóak. 

Ahogy azt már korábbi felméréseinkben tapasztaltuk, az üzleti helyzet megítélése 
nagymértékben eltér a vállalkozások tulajdonosi szerkezete szerint. A külföldi 
tulajdonhányaddal rendelkezı cégek kedvezıbb üzleti helyzetrıl számoltak be, mint 
a kizárólag magyar kézben lévı vállalkozások: elıbbiek mindössze 4,7%-a jelzett 
rossz és 44,1%-a jó üzleti helyzetet, ezzel szemben utóbbiak 15,1%-a számolt be 
rossz és csupán 26,%-a jó üzleti helyzetrıl. A jelenlegi üzleti helyzet megítélésével 
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párhuzamosan emelkedik a várható üzleti helyzet értékelése a külföldi 
tulajdonhányad növekedésével. 

A tulajdonosi háttér mellett a vállalkozások létszáma is jelentıs különbségeket okoz 
az üzleti helyzet megítélésében. A nagyobb cégek kedvezıbb üzleti helyzetrıl 
számolnak be és optimistábbak annak jövıbeli alakulását illetıen, mint a kisebb 
vállalkozások. Ezt mutatja be a 3.1.3. ábra:  

3.1.3. ábra: A jelenlegi és a várható üzleti helyzet a vállalkozások mérete szerint, 
2005-2006 

A JELENLEGI ÉS A VÁRHATÓ ÜZLETI HELYZET A VÁLLALKOZ ÁSOK MÉRETE SZERINT, 
2005-2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A 250 fınél több alkalmazottat foglalkoztató cégek 39,4%-a számolt be jó üzleti 
helyzetrıl és 33,4%-a ennek folytatódására számít 2007 elsı félévében. Ezzel 
szemben a mikrovállalkozások csupán 15,4%-a ítéli jónak üzleti helyzetét és 15,2%-
uk várja ennek fennmaradását. 

Korábbi felvételeinkhez képest az sem jelent újdonságot, hogy az exporttevékenység 
jelentıs különbségeket okoz az üzleti helyzet megítélésében. Mostani 
felmérésünkben is azt tapasztaltuk, hogy az export összes árbevételen belüli 
arányának növekedésével a vállalkozások egyre kedvezıbben ítélik meg jelenlegi 
üzleti helyzetüket, és egyre optimistábban tekintenek a jövıbe. Ezt az összefüggést 
mutatja be a 3.1.4. ábra: 
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3.1.4. ábra: Az üzleti helyzet alakulása az export aránya szerint, 2005-2006   

AZ ÜZLETI HELYZET ALAKULÁSA AZ EXPORT ARÁNYA SZERIN T, 2005-2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A különbség abból adódik, hogy míg a döntıen exportáló cégek 46,6%-a jó üzleti 
helyzetrıl számolt be és 42,1%-a ilyen folytatásban is bízik, addig a kizárólag 
belpiacra termelı vállalkozások csupán 28,9%-a tartja jónak üzleti helyzetét, és 
mindössze 22,5%-a számít jó üzleti helyzetre 2007 elsı félévében. 

Nemzetgazdasági ágak szerint legnagyobb arányban a gazdasági szolgáltatások 
területén mőködı vállalkozások jeleztek jó üzleti helyzetet, de a feldolgozóipari cégek 
is jó évet zártak 2006-ban: elıbbiek 43,8%-a, utóbbiak 33,5%-a minısítette jónak 
üzleti helyzetét. Legkevésbé a szállítás és távközlés, illetve az idegenforgalom 
területén tevékenykedı gazdasági szervezetek voltak elégedettek üzleti 
helyzetükkel: az elsı csoportba tartozó cégek 21,8%-a, a másodikba tartozóknak 
pedig 14,1%-a számolt be rossz üzleti helyzetrıl. A jövıt illetıen a legjobb 
helyzetben lévı, vagyis a gazdasági szolgáltatásokat nyújtó, illetve a feldolgozóipari 
cégek a legoptimistábbak: elıbbiek 38,1%-a, utóbbiak 30,4%-a bízik jó üzleti 
helyzetben 2007 elsı félévében. A leginkább borúlátóak a szállítással, illetve 
távközléssel foglalkozó és az építıipari vállalkozások, akiknek 23,6, illetve 19,5%-a 
számít rossz üzleti helyzetre (3.1.5. ábra): 
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3.1.5. ábra: Az üzleti helyzet alakulása gazdasági ágak szerint, 2006 

AZ ÜZLETI HELYZET ALAKULÁSA GAZDASÁGI ÁGAK SZERINT,  2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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3.2. Foglalkoztatás 

A felvétel alapján kiszámítható a vizsgált sokaságban foglalkoztatottak becsült 
száma. A 2006-os felvétel adatait sokasági súlyokkal súlyozva azt kapjuk, hogy 
2006-ban mintegy 27 ezer fıvel bıvülhetett a foglalkoztatás 2005-höz képest a 
sokaságban – a vizsgált szektorokba tartozó és 10 fı felett foglalkoztató cégek 
körében6. A 3.2.1. és a 3.2.2. ábra azt mutatja, hogy a foglalkoztatás ágazati és 
létszámnagyság szerinti szerkezete nem változott tavalyhoz viszonyítva. A 
legnagyobb létszámnövekedést a feldolgozóiparban becsülhetjük, ahol mintegy 12 
ezerrel bıvült egy év alatt a munkahelyek száma. 

3.2.1. ábra: A foglalkoztatottak becsült aggregált létszáma (átlagos statisztikai 
állományi létszám) gazdasági ágak szerint, 2005-2006, ezer fı 
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Megjegyzés: az ábra csak azon vállalkozások válaszait tartalmazza, amelyek a 2006-os felvételben 
mind 2005-re, mind 2006-ra érvényes választ adtak (N= 5809) 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

                                                      
6 Ennél a becslésnél csak azon vállalkozások válaszait vettük figyelembe, amelyek a 2006-os 
felvételben mind 2005-re, mind 2006-ra érvényes választ adtak. A foglalkoztatottság várható bıvülése 
– mint késıbb látni fogjuk – ennél mintegy 5000 fıvel magasabbra becsülhetı, ha azon cégek 
válaszait is figyelembe vesszük, amelyek 2005-re nem adtak meg létszámadatot. 
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3.2.2. ábra: A foglalkoztatottak becsült aggregált létszáma (átlagos statisztikai 
állományi létszám) a cégek mérete szerint, 2005-2006, ezer fı 

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM A CÉGEK MÉRE TE SZERINT,
2005-2006, 1000 Fİ
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Megjegyzés: az ábra csak azon vállalkozások válaszait tartalmazza, amelyek a 2006-os felvételben 
mind 2005-re, mind 2006-ra érvényes választ adtak (N=5809). 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A vállalati vezetık várakozásai szerint 2007-ben is folytatódik a tavaly elindult 
növekedés a versenyszféra foglalkoztatásában. A megelızı évek dinamikus 
gazdasági növekedése csak mérsékelt foglalkoztatás-bıvülést eredményezett. A 
megkérdezett gazdasági szervezetek várakozásai alapján 2006-ban közel 32 ezer 
fıs foglalkoztatás-bıvülést, 2007-ben további 33 ezer fıt meghaladó 
munkahelyteremtést valószínősítettek, illetve valószínősítenek a versenyszektorban 
a 10 fınél többet foglalkoztató cégek körében. Figyelembe véve a közszféra 
várhatóan csökkenı foglalkoztatását, ez 2007-ben nemzetgazdasági szinten 20-25 
ezer új munkahely létrehozásának felel meg. 

A következıkben azt vizsgáljuk, hogy a cégek körében milyen súlyúak a 
létszámbıvítési szándékok. Az eredmények alapján várhatóan nem változik 
tavalyhoz képest a cégek munkaerıpiaci aktivitása: a vállalkozások mintegy 
kétharmada változatlan létszámmal számol 2007-ben (3.2.3. ábra). 
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3.2.3. ábra: A cégek megoszlása a várható foglalkoztatási döntéseik szerint 2006-
ban és 2007-ben, százalék 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Az ábra alapján azt a megállapítást tehetjük, hogy a létszámfelvételi szándékok nem, 
csupán ezek létszámvonzata változott tavalyhoz képest. 

Regionális szinten jelentıs különbségek tapasztalhatók a létszámváltozást illetıen 
(3.2.4. ábra). 
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3.2.4. ábra: Becsült munkahelyteremtés és –rombolás 2006-ban és 2007-ben 
régiónként 

MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS -ROMBOLÁS RÉGIÓNKÉNT, 2006-200 7
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A 2007-re prognosztizált foglalkoztatás-bıvülés közel fele várhatóan a Budapestet 
magában foglaló közép-magyarországi régióban fog megvalósulni, azaz várhatóan 
tovább javul e régiónak az ország többi részéhez képes kedvezı foglalkoztatási 
helyzete. A régiók között egyedüliként a dél-alföldi régióban a munkahelyek 
számának csökkenésére lehet számítani. 

Gyökeresen átalakult a várható foglalkoztatás-bıvülés szerkezete tavalyhoz képest, 
ha a munkahelyteremtést a cégek mérete szerint vizsgáljuk. 2006-ra azt lehetett 
elıre jelezni, hogy a létszámbıvülés mintegy felét a mikrovállalkozások fogják 
megvalósítani, a nagyvállalatokra pedig a munkahelyrombolás lesz jellemzı. Ezzel 
szemben 2007-ben azt várjuk, hogy az összes létszámkategóriában emelkedni fog 
az alkalmazottak száma, de míg a mikrovállalkozásoknál csupán 5 ezer fıvel, addig 
a nagyvállalatoknál ennek kétszeresével. A 250 fınél nagyobb létszámú 
vállalkozásokra jellemzı legmagasabb munkaerıpiaci aktivitás: mindössze 41,6%-uk 
esetében nem fog változni a létszám (a mikrovállalkozásoknál 65,1% ez az arány). 

Meglehetısen polarizált képet kapunk, ha az átlagos statisztikai állományi létszám 
várható alakulását a külföldi tulajdon alapján vizsgáljuk, ugyanis a 2007-re 
prognosztizált munkahelyteremtések fele a kizárólag magyar, fele a teljes mértékben 
külföldi tulajdonban lévı vállalkozásoknál fog megvalósulni (lásd a 3.2.5. ábrát). 

 



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
58 / 127 

3.2.5. ábra: Becsült munkahelyteremtés és –rombolás a külföldi tulajdon aránya 
szerint, 2006-2007 

MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS -ROMBOLÁS A KÜLFÖLDI TULAJDON ARÁNYA SZERINT, 2006-
2007
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Az ábrán megfigyelhetı, hogy tavalyhoz képest kiegyenesedett a „trapéz”, vagyis a 
többségében vagy teljesen külföldi tulajdonban lévı vállalkozások utolérték a magyar 
cégeket a létszámfelvételt tekintve. A munkaerıpiaci aktivitást figyelembe véve 
azonban megállapítható, hogy a külföldi tulajdon jelenléte növeli a létszámbıvítés 
valószínőségét: míg a tisztán magyar tulajdonban lévık 24%-a tervezi bıvíteni 
foglalkoztatottainak számát, addig a többségében és tisztán külföldi tulajdonban 
lévık közel 37%-a számol ezzel. 

Az exporttevékenység szerint nem, gazdasági ágak szerint viszont jelentıs 
különbségeket találtunk a tervezett létszámot illetıen (3.2.4. ábra). 
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3.2.5. ábra: Becsült munkahelyteremtés és –rombolás gazdasági ágak szerint, 2006-
2007 

MUNKAHELYTEREMTÉS ÉS -ROMBOLÁS GAZDASÁGI ÁGAK SZERI NT, 2006-2007
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

2007-ben a feldolgozóiparban, az idegenforgalomban, valamint a pénzügyi és 
gazdasági szolgáltatásoknál átlagot meghaladó, 2% feletti foglalkoztatás-bıvülést 
jeleznek a cégek. Kedvezı jelenség, hogy a feldolgozóiparba tartozó gazdasági 
szervezetek összességében munkaerı-felvevık lesznek 2007-ben: ebben a 
szektorban a vállalatok összességében közel 14 ezer fıvel kívánják növelni a 
foglalkoztatottak számát.  
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3.3. Beruházás 

3.3.1. Beruházási tervek 

A megkérdezett vállalkozások körében 2007 elsı félévében a beruházási kedv enyhe 
emelkedésére lehet számítani: a cégek 27,1%-a tervezi növelni beruházási 
aktivitását (tavaly 24,2% állította ezt), és csak a vállalkozások 14,2%-ánál nem lesz 
beruházás (egy évvel korábban 19,9% volt a megfelelı arány).  

Regionális szinten nem található lényeges különbség a várható beruházási 
aktivitásban, csupán talán a dél-alföldi régió lóg ki a sorból, ahol egyedülálló módon 
csökkent a beruházási kedv 2006-hoz képest. Ebben a régióban a cégek mindössze 
18,3%-a szándékozik növelni beruházási aktivitását (tavaly 22%-os volt ez az arány). 

A beruházási szándékok létszámnagyság-kategória szerinti alakulása megegyezik a 
kapacitáskihasználtság esetében megfigyelt tendenciával: a nagyobb létszámot 
foglalkoztató, jobb tıkehasznosítással rendelkezı vállalkozások lényegesen nagyobb 
arányban tervezik növelni beruházási aktivitásukat, mint a kisebb cégek. Továbbá, 
mint láttuk, a területi szóródás ebben az esetben sem jelentıs, a létszámnagyság-
kategória nagyobb szerepet játszik a beruházások alakulásánál, amint azt a 3.3.1.1. 
ábra grafikon mutatja. 

3.3.1.1. ábra: A beruházási aktivitás várható alakulása a cégek mérete szerint, 2005-
2006 

A BERUHÁZÁSI AKTIVITÁS VÁRHATÓ ALAKULÁSA A CÉGEK MÉ RETE SZERINT, 2005-2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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Az ábra azt mutatja, hogy a beruházási kedv a létszámmal arányosan emelkedik. 
Amíg a 10 fınél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások 16,8%-a tervezi növelni 
beruházási aktivitását és 34,4%-uk nem fog beruházni, addig a 250 fınél nagyobb 
létszámú cégek 30,4%-ánál a beruházási kedv emelkedésére lehet számítani, és 
csak 5,6%-uk nem tervez beruházást 2007 elsı félévére.  

A beruházási tervek a külföldi tulajdon aránya szerint is párhuzamba állíthatók a 
kapacitás-kihasználtsági mutatókkal. A tisztán magyar tulajdonban lévı 
vállalkozásokra alacsonyabb beruházási kedv jellemzı, mint a 100%-ban külföldi 
tulajdonosi háttérrel rendelkezı cégekre: amíg elıbbiek 15,5%-a nem tervez 
beruházást, 25,8%-uk pedig növeli beruházási aktivitását, addig utóbbiak 10,3%-ánál 
elmaradnak a beruházások, 29,9%-uk viszont emeli azok szintjét.  

A cégek exporttevékenységét tekintve nem tapasztalható lényeges különbség a 
várható beruházási aktivitásban, viszont gazdasági ágak szerint komoly eltéréseket 
tapasztalhatunk. A beruházások elmaradása leginkább az idegenforgalom és a 
kereskedelem területén mőködı cégekre jellemzı: elıbbiek 19,4%-a, utóbbiak 
18,9%-a nem tervez beruházást 2007 elsı félévében. Ezzel szemben a pénzügyi 
szolgáltatásokkal foglalkozó cégek 37,5%-a, egyéb szolgáltatásokat nyújtó 
vállalkozások 33,8%-a, illetve a mezıgazdaságban mőködı gazdálkodó szervezetek 
33,5%-a tervezi a beruházási aktivitásának élénkítését. Egyedül a bányászatban és 
az energiaiparban csökkent a beruházási aktivitás az egy évvel korábbihoz képest, a 
legnagyobb növekedés pedig a pénzügyi szolgáltatások, a gazdasági szolgáltatások 
és a mezıgazdaság területén mőködı vállalkozásokat jellemzi. A feldolgozóipari 
cégek 14,3%-a nem eszközöl beruházásokat (tavaly 20% volt ez az arány), 27,2%-
ánál pedig a beruházási kedv emelkedése várható (2006-ban 2 százalékponttal volt 
alacsonyabb ezen cégek aránya). 

3.3.2. Foglalkoztatási hatások beruházás-típusok szerint 

Csakúgy, mint a tavalyi felmérésben, most is három kategóriába soroltuk a 
gazdasági szervezeteket a beruházás típusa alapján: megkülönböztettünk 
korszerősítést, innovációt végrehajtó, kapacitás-bıvítést végrehajtó, illetve innovációt 
és kapacitás-bıvítést egyaránt végrehajtó vállalkozásokat, valamint rákérdeztünk a 
végrehajtott és a tervezett beruházásokra is.  

2006-ban mintegy 17 százalékponttal magasabb a beruházást végrehajtó cégek 
aránya 2005-höz képest: 2006-ban a megkérdezett gazdasági szervezetek 64,5% 
hajtott végre beruházást. Az innovatív beruházást 2006-ban végrehajtó vállalkozások 
aránya 7 százalékponttal emelkedett tavalyhoz viszonyítva, míg a kapacitás-
bıvítésbe beruházó cégek aránya enyhén csökkent, vagyis a beruházások csak 
kismértékben jártak a foglalkoztatás növekedésével.  

A beruházási kedv elızı fejezetben leírt várható emelkedését erısíti, hogy 2007-re a 
megkeresett cégek 68,7%-a tervez beruházást, míg tavaly mindössze 39,5%-os volt 
ez az arány. Továbbra is az innovatív beruházások dominanciájára lehet számítani, a 
kapacitás-bıvítı beruházások aránya változatlanul alacsony. 

A tervezett és a végrehajtott beruházások típusát foglalja össze a 3.3.2.1. ábra. 
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3.3.2.1. ábra: Végrehajtott és tervezett beruházások, 2005-2007, százalék 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Az ábra jól mutatja a beruházási kedv erısödését, egyrészt a végrehajtott, másrészt 
a tervezett beruházások tekintetében: 2006-ban nagyobb arányban hajtottak végre 
beruházást a cégek, mint 2005-ben; 2007-re nagyobb arányban terveznek 
befektetést, mint 2006-ra; valamint 2006-ban nagyobb arányban hajtottak végre 
beruházást, mint ahogyan azt tervezték. 

Gazdasági ágak szerint innovatív beruházást legnagyobb arányban a szállítás, a 
gazdasági szolgáltatások és az idegenforgalom területén mőködı vállalkozások 
hajtottak végre, míg a kapacitás-bıvítı beruházás az építıipari és feldolgozóipari 
cégekre jellemzı (3.3.2.2. ábra). 
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3.3.2.2. ábra: Végrehajtott beruházások gazdasági ágak szerint, 2006, százalék 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Ágazati szinten a 2007-re tervezett beruházások megoszlása nagymértékben 
megegyezik a 2006-ban végrehajtott befektetésekkel, ahogy azt a 3.3.2.3. ábra 
szemlélteti. 
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3.3.2.3. ábra: Tervezett beruházások gazdasági ágak szerint, 2006, százalék 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Az elızıekben már megállapítottuk, hogy a cégek létszámának emelkedésével 
növekszik a beruházási kedv. A végrehajtott és a tervezett beruházások típusait a 
gazdasági szervezetek nagysága szerint vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy ez az 
összefüggés csak az innovatív beruházást végrehajtó, illetve tervezı cégek esetében 
érvényesül tisztán, a kapacitás-bıvítı beruházás inkább a közepes nagyságú 
cégekre jellemzı, mint a nagyvállalatokra (3.3.2.1. és 3.3.2.2. táblák). 

3.3.2.1. tábla: Végrehajtott beruházások fajtája a cégek mérete szerint, 2005-2006 

Végrehajtott beruházás fajtája (%) 
innovatív kapacitás-bıvítı mindkettı Vállalkozások mérete 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
x-9 fı 10,6 20,7 9,9 6,2 5,0 9,9 
10-19 fı 10,9 27,1 8,0 10,5 8,5 13,8 
20-49 fı 15,6 28,1 10,8 12,4 7,7 16,9 
50-249 fı 23,6 30,5 11,7 13,6 12,7 26,8 
250-x fı 27,4 33,6 11,1 6,7 17,5 34,5 
Összesen 22,9 29,9 10,9 9,1 13,8 25,5 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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3.3.2.2. tábla: Tervezett beruházások fajtája a cégek mérete szerint, 2005-2006 

 

 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A külföldi tulajdon arányát tekintve nem találtunk lényeges eltéréseket a végrehajtott 
és tervezett beruházásokat illetıen, viszont az exporttevékenység alapján könnyen 
elkülöníthetık a vállalkozások. Az alábbi táblázatok azt mutatják, hogy az exportáló 
cégekre inkább a kapacitás-bıvítı beruházások jellemzıek, míg a hazai piacra 
termelık innovatív beruházásokat hajtanak végre, illetve terveznek (3.3.2.3. és 
3.3.2.4. ábrák). 

3.3.2.3. ábra: Végrehajtott beruházások fajtája az export aránya szerint, 2005-2006 

Végrehajtott beruházás fajtája (%) 
innovatív kapacitás-bıvítı mindkettı Export árbevétel 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
nincs 23,5 30,8 9,3 7,3 11,3 21,0 
x-50% 25,5 29,9 11,5 12,0 16,2 30,9 
51-x% 16,9 25,3 17,0 10,9 21,3 37,7 
Összesen 22,9 29,6 10,9 8,9 13,8 26,2 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 

3.3.2.4. ábra: Tervezett beruházások fajtája az export aránya szerint, 2005-2006 

Tervezett beruházás fajtája (%) 
innovatív kapacitás-bıvítı mindkettı Export árbevétel 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
nincs 19,0 33,5 7,1 9,2 9,4 21,1 
x-50% 26,0 31,2 9,8 8,8 10,1 36,4 
51-x% 18,5 27,3 13,2 11,8 16,6 38,4 
Összesen 20,2 31,8 8,5 9,7 10,6 27,5 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Tervezett beruházás fajtája (%) 
innovatív kapacitás-bıvítı mindkettı Vállalkozások mérete 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 
x-9 fı 10,9 21,8 7,7 9,3 4,5 11,0 
10-19 fı 11,3 28,0 6,3 11,7 6,6 14,7 
20-49 fı 11,7 30,7 8,9 13,2 6,7 19,9 
50-249 fı 15,9 33,4 10,2 11,9 8,0 29,0 
250-x fı 26,9 36,1 8,0 7,3 14,2 35,5 
Összesen 20,2 32,1 8,5 9,6 10,7 26,9 
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A vállalati munkaerı-kereslet alakulását alapvetıen meghatározza a végrehajtott és 
a tervezett beruházások jellege. Az innovatív, korszerősítı beruházások esetén 
többnyire nem változik a foglalkoztatottak száma. A cégek mintegy 47%-a esetében 
a végrehajtott innovatív beruházás következtében nem változott a létszám, és a jövıt 
illetıen a vállalkozások 66%-a stabil létszámmal számol ebben az esetben, míg a 
kapacitás-bıvítı beruházást végrehajtó gazdasági szervezetek 41%-a növelte az 
alkalmazottak számát, és 38%-uk úgy nyilatkozott, hogy a termelıkapacitás bıvítését 
szolgáló beruházás eredményeként a jövıben létszámfelvétel várható (3.3.2.4. és 
3.3.2.5. ábrák). 

3.3.2.4. ábra: Végrehajtott beruházás és létszám kapcsolata, 2006, százalék 

VÉGREHAJTOTT BERUHÁZÁS ÉS LÉTSZÁM KAPCSOLATA, 2006,  %
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csökkent nem változott nıttsúlyozás: létszámarányos súlyok

 

Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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3.3.2.5. ábra: Tervezett beruházás és létszám kapcsolata, 2006, százalék  

TERVEZETT BERUHÁZÁS ÉS LÉTSZÁM KAPCSOLATA, 2006, %

11,8

5,3
8,1

65,6

56,7

45,1

22,5

38,0

46,8

0

10

20

30

40

50

60

70

korszerősítı, innovatív kapacitás-bıvítı mindkettı

csökken nem változik nıni fogsúlyozás: létszámarányos súlyok
 

Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Általánosságban megállapítható, hogy a beruházást tervezı gazdasági 
szervezetekre nem jellemzı, hogy csökkentik a foglalkoztatottak számát. Ez azt 
mutatja, hogy az új technológiák alkalmazásával nem csökken a munkaerı iránti 
aggregált kereslet. A technológiai váltás a vállalkozások döntı hányadánál nem 
szorítja háttérbe a munkaerıt a termelési tényezık között, hanem feltehetıen a 
foglalkoztatási szerkezeten belül indukál változást a nem-rutin munkát végzı 
szakképzettek, illetve felsıfokú végzettségőek javára. 
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4. Termelés 

4.1. Termelési szint 

A vállalkozások üzleti helyzete mellett a termelés szintje is kedvezı képet mutat, a 
cégek mindössze 20%-a jelzett csökkenı termelési szintet, és csupán 15,5%-uk 
számít ennek jövıbeli csökkenésére. 

A termelési szint elmúlt negyedévi emelkedésérıl legnagyobb arányban a nyugat- és 
közép-dunántúli, illetve az észak-alföldi régióban mőködı vállalkozások számoltak 
be, míg a forgalom csökkenését az észak-magyarországi és a dél-alföldi cégek 
jelezték a legnagyobb arányban. 

Csakúgy, mint a többi konjunktúramutató esetében, a termelési szintnél is azt 
tapasztalhatjuk, hogy a létszám emelkedésével növekszik a cégek forgalma. Ezt az 
összefüggést mutatja be a 4.1.1. ábra. 

4.1.1. ábra: A termelési szint alakulása a cégek mérete szerint, 2005-2006 

A TERMELÉSI SZINT ALAKULÁSA A CÉGEK MÉRETE SZERINT,  2005-2006
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Termelés/Forgalom szintje: elmúlt 3 hónap (2005) Termelés/Forgalom várható szintje: jövı év I. félév (2005)
Termelés/Forgalom szintje: elmúlt 3 hónap (2006) Termelés/Forgalom várható szintje: jövı év I. félév (2006)

súlyozás: GDP arányos súlyok
 

 
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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A mikrovállalkozások csupán 20,6%-a regisztrált növekedést termelési szintjében az 
elmúlt negyedévben és csak 22,4%-a számít a forgalom bıvülésére 2007 elsı 
félévében, ezzel szemben a 250 fınél nagyobb létszámú cégek 41%-a jelezte 
termelési szintjének növekedését, és 35%-a várja ennek folytatódását. 

A tulajdonosi szerkezetet, valamint az exporttevékenységet tekintve sem jutunk 
meglepı eredményekhez, a külföldi tulajdonhányaddal rendelkezı, illetve az 
exportáló cégek magasabb termelési szinttel mőködnek, mint a kizárólag magyar, 
illetve a belpiacra termelı cégek (4.1.2. és 4.1.3. ábrák). 

4.1.2. ábra: A termelési szint alakulása a külföldi tulajdon aránya szerint, 2005-2006 

 

A TERMELÉSI SZINT ALAKULÁSA A KÜLFÖLDI TULAJDON ARÁ NYA SZERINT, 2005-2006
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Termelés/Forgalom várható szintje: jövı év I. félév (2005) Termelés/Forgalom várható szintje: jövı év I. félév (2006)

súlyozás: GDP arányos súlyok
 

 
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A teljes mértékben magyar kézben lévı vállalkozások 31,6%-a jelezte a termelési 
szint növekedését és 28,9%-a várja ezt a jövıben is, a kizárólag külföldiek által 
tulajdonolt cégeknek pedig több mint a fele növelte forgalmát, s közel ennyien 
számítanak további bıvülésre. 
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4.1.3. ábra: A termelési szint alakulása az export aránya szerint, 2005-2006 

A TERMELÉSI SZINT ALAKULÁSA AZ EXPORT ARÁNYA SZERIN T, 2005-2006

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

nincs export x-50% 51-x%
Termelés/Forgalom szintje: elmúlt 3 hónap (2005) Termelés/Forgalom szintje: elmúlt 3 hónap (2006)
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súlyozás: GDP arányos súlyok

 
 
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A termékeiket és szolgáltatásaikat a hazai piacon értékesítı cégek 31,8%-a tudta 
növelni termelési szintjét és 28,4%-a bízik a kedvezı folytatásban, ezzel szemben a 
döntıen exportáló vállalkozások fele jelezte forgalmának növekedését és 43,1%-a 
számít a termelési szint emelkedésére 2007 elsı félévében. 

A feldolgozóipari cégek nagy arányban (44,7%) emelték termelési szintjüket, ezen 
kívül a gazdasági szolgáltatások (36%), a szállítás és távközlés (33,3%), valamint a 
kereskedelem (32,6%) területén mőködı vállalkozások lehetnek elégedettek a 
forgalom alakulásával. 

4.2. Kapacitáskihasználtság 

A kapacitáskihasználtság átlagos szintje 2006-ban 87%-ra emelkedett, ami 5 
százalékpontos növekedést jelent 2005-höz képest. Amint azt 4.2.1. ábra mutatja, az 
emelkedés minden régióban megfigyelhetı, de a növekedési ütemek eltérıek. 
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4.2.1. ábra: Átlagos kapacitáskihasználtság régiónként, 2005-2006, százalék 
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súlyozás: GDP arányos súlyok
 

Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A legnagyobb mértékő növekedés a közép-magyarországi régióban figyelhetı meg, 
itt 90%-os a kapacitáskihasználás. A kapacitáskihasználtság hasonlóan magas 
szintjét láthatjuk a nyugat-dunántúli régióban (88,5%), míg a legalacsonyabb 
mutatóval az észak-magyarországi (82,3%) és a dél-alföldi (84,7%) régióban mőködı 
vállalkozások rendelkeznek. 

A következı ábra azt mutatja, hogy a vállalati mérettel arányosan javul a cégek 
kapacitásainak kihasználtsága (4.2.2. ábra). 
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4.2.2. ábra: Átlagos kapacitáskihasználtság a vállalkozások nagysága szerint, 2005-
2006, százalék 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Látható, hogy 2005-höz képest mintegy 13 százalékponttal emelkedett a mikro-
vállalkozások kapacitáskihasználtsági mutatója, ami azonban így is több mint 10 
százalékponttal marad el a 250 fınél nagyobb létszámú cégek mutatójától, amely 
2006-ban elérte a 90%-ot. 

A megkérdezett vállalatok kapacitáskihasználtsága nem csak a vállalatok mérete 
szerint, hanem tulajdonosi szerkezetük alapján is eltérést mutatnak. A két évre 
vonatkozó adatokból olyan általános tendencia rajzolódik ki, miszerint a külföldi 
tulajdoni hányad mértékének növekedésével arányosan javul a cégek kapacitásának 
kihasználtsága. Ezt mutatja be a következı grafikon (4.2.3. ábra). 
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4.2.3. ábra: Átlagos kapacitáskihasználtság a külföldi tulajdon szerint, 2005-2006, 
százalék 
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Ezen kívül az ábra azt is megmutatja, hogy legnagyobb mértékben a tisztán magyar 
tulajdonosi háttérrel rendelkezı cégeknél nıtt a kapacitások kihasználtsági szintje 
tavalyhoz viszonyítva. 

Kevésbé egyértelmő a helyzet akkor, ha a kapacitáskihasználtságot az 
exporttevékenység szerint vizsgáljuk, mindazonáltal az megállapítható, hogy a 
döntıen exportáló cégek magasabb kapacitáskihasználtsággal mőködnek, mint a 
termékeit vagy szolgáltatásait kizárólag a belpiacon értékesítı vállalkozások. Ezt 
mutatja be a 4.2.4. ábra. 
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4.2.4. ábra: Átlagos kapacitáskihasználtság az export aránya szerint, 2005-2006, 
százalék
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Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A gazdasági ágakat tekintve az adatok azt mutatják, hogy a legnagyobb 
kapacitáskihasználtsággal a pénzügyi (96,6%) és a gazdasági (92,4%) 
szolgáltatások területén, valamint az építıiparban (92%) tevékenykedı cégek 
mőködnek, a legalacsonyabb tıkehasznosítási mutató pedig az idegenforgalom 
(68,2%), az energiaipar (78,4%) és a bányászat (78,9%) területén mőködı 
vállalkozásokra jellemzı. 2005-höz képest a mezıgazdaság/halászat és az 
idegenforgalom kivételével minden szektorban növekedett a kapacitáskihasználtság, 
legnagyobb mértékben a 2006-ban éllovas pénzügyi és gazdasági szolgáltatásokban 
(22, illetve 16 százalékponttal). A feldolgozóiparban mőködı vállalkozások 84,1%-os 
mutatót produkáltak, ami alig 4 százalékpontos emelkedés az egy évvel korábbi 
szinthez képest. 

4.3. Rendelésállomány 

A többi konjunktúramutatóhoz hasonlóan a cégek rendelésállománya is növekedést 
mutat: a vállalkozások 8 százalékponttal magasabb arányban jelezték a 
rendelésállomány növekedését és 6 százalékponttal kisebb arányban számoltak be 
csökkenésrıl, mint egy évvel korábban.  

A korábban már megfigyelt kedvezı helyzető régiókban a cégek magasabb 
rendelésállományról adtak számot, így például a nyugat- és a közép-dunántúli 
régióban 32%-os azon gazdasági szervezetek aránya, akik növelni tudták 
rendelésállományukat. 
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Ebben az esetben is megfigyelhetı, hogy a mutató értéke a létszámmal arányosan 
változik (4.3.1. ábra): 

4.3.1. ábra: Rendelésállomány változása a cégek mérete szerint, 2005-2006 

RENDELÉSÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA A CÉGEK MÉRETE SZERINT, 2005-2006
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súlyozás: GDP arányos súlyok

 
 
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A mikrovállalkozások mindössze 9,6%-a jelezte a rendelésállomány emelkedését, 
ezzel szemben a 250 fınél nagyobb létszámú cégek 36,6%-ánál növekedtek a 
megrendelések. 

Hasonlóképpen a többi, korábban megfigyelt összefüggés érvényes a 
rendelésállományra is, vagyis a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkezı, illetve az 
exportáló cégek nagyobb arányban jelezték rendelésállományuk növekedését, mint a 
hazai, illetve a belpiacra termelı vállalkozások (4.3.2. és 4.3.3. ábrák). 



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
76 / 127 

4.3.2. ábra: Rendelésállomány változása a külföldi tulajdon aránya szerint, 2005-
2006 

RENDELÉSÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA A KÜLFÖLDI TULAJDON ARÁN YA SZERINT, 
2005-2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
77 / 127 

4.3.3. ábra: Rendelésállomány változása az export aránya szerint, 2005-2006 

RENDELÉSÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA AZ EXPORT ARÁNYA SZERINT , 
2005-2006
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Az exporttevékenységet illetıen azt találjuk, hogy a nem exportáló cégek 21,3%-a 
számolt be a rendelésállomány emelkedésérıl, ezzel szemben a döntıen exportáló 
vállalkozások 43,4%-a tudta növelni megrendeléseinek számát. 

A rendelésállomány növelésében is a feldolgozóipar, a gazdasági szolgáltatások, a 
kereskedelem, valamint a szállítás és távközlés területén mőködı cégek voltak a 
legsikeresebbek: rendre 35, 28, 25,1, illetve 24,2%-uk tudta bıvíteni 
rendelésállományát. 
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5. Külföldi tulajdonú vállalkozások 

5.1.  A külföldi tulajdonú vállalkozások jellemz ıi 

A megkérdezett vállalkozások 72,8%-a tisztán hazai, 20,3%-a pedig kizárólag külföldi 
tulajdonban van. Külföldi tulajdonhányaddal leginkább a nyugat- és közép-dunántúli, 
illetve a közép-magyarországi cégek rendelkeznek, amint azt az 5.1.1. ábra mutatja. 

5.1.1. tábla: A külföldi tulajdonú cégek aránya a mintában, százalék 

A KÜLFÖLDI TULAJDONÚ CÉGEK ARÁNYA A MINTÁBAN, %
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Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Gazdasági ágak szerint a legtöbb tisztán magyar tulajdonú cég a bányászat (100%) 
és a mezıgazdaság (97,5%) területén mőködik, míg külföldi részesedést 
leggyakrabban a feldolgozóiparban (44,6%) és a pénzügyi szolgáltatások területén 
(38,6%) találunk. 

Az exporttevékenység a külföldi tulajdonhányaddal rendelkezı cégekre jellemzı: a 
döntıen exportáló cégek 66,2%-a valamekkora mértékben külföldi tulajdonban van, 
addig a nem exportáló vállalkozások 85,8%-a tisztán magyar kézben van. 

A megkérdezett mikro- és kisvállalkozások között mindössze 21%-ot tett ki a külföldi 
érdekeltséggel rendelkezık aránya. Ezzel szemben a 250 fınél többet foglalkoztató 
gazdasági szervezeteknél minden második, a mintába bekerült cég esetében volt a 
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tulajdonosok között külföldi. Ez is jelzi, hogy a foglalkoztatásban a külföldi tulajdonú 
cégek nagyobb súlyt képviselnek, mint a tisztán hazaiak. 

5.2. A külföldi tulajdonú cégek létszám-gazdálkodási  tervei 

A magyar és a külföldi tulajdonú cégek létszám-gazdálkodási tervei jelentıs 
eltéréseket mutatnak: mindkét évben a külföldi tulajdonhányaddal rendelkezı 
vállalkozások nagyobb arányú létszámbıvüléssel számolnak, mint a hazai kézben 
lévı gazdasági szervezetek (6.2.1. ábra): 

5.2.1. ábra: A statisztikai állományi létszám várható változása, 2005-2006, százalék 

A STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM PROGNOSZTIZÁLT VÁL TOZÁSAI, 2005-2006, %
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Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –100 és +100 közötti értékeket vehetnek fel. –100-at 
akkor, ha minden cég csökkenéssel, +100-at akkor, ha minden cég növekedéssel számol. 
 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

Mindez annak köszönhetı, hogy míg a külföldi tulajdonosi hátterő cégek 36,4%-a 
tervezi növelni és mindössze 7,7% csökkenteni alkalmazottainak létszámát (2005-
ben 28,2%, illetve 8,3% volt a megfelelı arány), addig a hazai cégek csupán 24%-a 
számít létszámbıvülésre és 12,1%-a létszámcsökkenésre (tavaly 20,2%, illetve 6,2% 
volt ezen vállalkozások aránya).  

Több korábbi felvételünk eredményei mutatják, hogy a külföldi tulajdonú cégek nem 
csak a létszám-, hanem egyéb gazdálkodási mutatójukat tekintve is felülmúlják hazai 
társaikat. Ebben az esetben is azt találtuk, hogy a külföldi kézben lévı vállalkozások 
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magasabb kapacitáskihasználtsággal, rendelésállománnyal, termelési szinttel és 
beruházási kedvvel, valamint kedvezıbb üzleti helyzettel jellemezhetık, mint a 
magyar tulajdonú cégek. Ezt mutatja be az 5.2.1. táblázat: 

5.2.1. táblázat: A külföldi és hazai érdekeltségő cégek néhány gazdálkodási 
mutatója, 2006 

Meghatározó tulajdoni érdekeltség Gazdálkodási mutató 
Magyar Külföldi 

Átlagos kapacitás-kihasználtsági arány, % 85,1 89,9 
Döntıen exportáló cégek aránya, % 6,7 28,5 
Növekvı rendelésállományt jelzı cégek aránya, % 19,5 45,2 
Növekvı termelési szintet jelzı cégek aránya, % 31,6 50,1 
Növekvı beruházási aktivitást jelzı cégek aránya, % 25,8 30,4 
Üzleti helyzetétét jónak ítélı cégek aránya, % 26,3 48,2 
Súlyozás: GDP arányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
 

A külföldi és magyar tulajdonú cégek között a legnagyobb különbséget 
értelemszerően az exporttevékenység terén tapasztalhatjuk: míg elıbbiek 28,5%-a 
esetén az árbevétel több mint felét biztosítja az exportértékesítés, addig utóbbiak 
78%-a kizárólag a hazai piacon értékesíti termékeit és szolgáltatásait. Ezen kívül 
jelentıs, több mint 20 százalékpontos különbség figyelhetı meg a rendelésállomány, 
a termelési szint és az üzleti helyzet tekintetében a külföldi tulajdonosi háttérrel 
rendelkezı vállalkozások javára. 
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6. A foglalkoztatás jellemz ıi 

6.1. Részmunkaid ıs foglalkoztatás 

A részmunkaidıs és más atipikus foglalkoztatási formák fontos szerepet játszanak a 
foglalkoztatottság emelésében. A részmunkaidıs foglalkoztatás terén csak lassú 
ütemben csökken a magyar munkaerıpiac lemaradása a nyugat-európai 
országokétól. A megkérdezett gazdasági szervezeteknél, az elızı évhez hasonlóan, 
2005. december és 2006. szeptember között, közel 5%-kal nıtt a részmunkaidıben 
foglalkoztatottak száma. A részmunkaidıben foglalkoztatott munkavállalók aránya a 
két idıpont között kismértékben, 6,8%-ról 7,1%-ra bıvült. A KSH adatai7 alapján 
2006-ban az összes foglalkoztatott kevesebb mint 4%-a dolgozott részmunkaidıs 
munkakörben, többségükben idısebb, gyakran már nyugdíjasként munkát vállaló 
nık. Felmérésünkben feltehetıen a költségvetési szféra hiánya torzította felfelé ezt a 
mutatót 7,1%-ra. 

6.1.1. táblázat: Azon cégek aránya, amelyeknél van részmunkaidıben foglalkoztatott 
munkavállaló, régiónként, %, 2005. decemberben és 2006. szeptemberben 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 
A növekedéshez a részmunkaidıben foglalkoztató cégek körének bıvülése is 
hozzájárult. 2005-végén a cégek 49%-a foglalkoztatott részmunkaidıs munkakörben, 
2006. szeptemberben 2,7 százalékponttal nagyobb, 51,7% volt ezen cégek aránya. 
Ez az arány különösen a közepes és nagy cégek körében magas. Ezek körében a 
cégek háromnegyede foglalkoztat legalább 1 részmunkaidıs munkavállalót, míg a 
mikro- és kisvállalkozások között mindössze 31, ill. 49%-os ez az arány. 
                                                      
7 KSH: Munkaerı-piaci helyzetkép 2006; 2007.02.21.  
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A legnagyobb vállalatok között tehát a legmagasabb azoknak a cégeknek az aránya, 
amelyek alkalmaznak részmunkaidıben munkavállalót, a részmunkaidıs 
foglalkoztatottak aránya azonban ezeknél a cégeknél kevéssel a nemzetgazdasági 
átlag alatt van. Az is megfigyelhetı, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatottak 
arányának 2006. évi növekedése lényegében a mikro- és kisvállalkozásoknak 
tudható be. Ezek körében 6,4%-ról 7,2%-ra emelkedett a részmunkaidıs 
alkalmazottak aránya, a közepes vállalkozásoknál stagnált, a nagy, legalább 250 fıt 
foglalkoztató cégeknél pedig 6,7%-ról 6,3%-ra mérséklıdött. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a részmunkaidıs foglalkoztatás mint 
foglalkoztatási forma hazánkban viszonylag elterjedt, különösen a nagyobb cégek 
körében. Az ilyen módon foglalkoztatottak létszáma, ill. aránya azonban a cégeknél 
összességében alacsony, igaz, az utóbbi évek tendenciája fokozatos, kismértékő 
javulást mutat. 

A részmunkaidıs foglalkoztatás eloszlását mutatja a következı ábra azon cégek 
esetében, amelyek jelezték, hogy foglalkoztatnak részmunkaidıben. A 2005. 
decemberi állapothoz képest kedvezı változás, hogy növekedett azoknak a 
cégeknek az aránya, amelyeknél nagyobb a részmunkaidıs foglalkoztatás súlya 
(amelyeknél a részmunkaidısök aránya 10-20%, 20-50%, vagy 50% feletti), 
miközben csökkent azoknak az aránya, amelyek kisebb hangsúlyt fektetnek a 
részmunkaidıs foglalkoztatásra, azaz legfeljebb az alkalmazottak 10%-át 
foglalkoztatják ilyen formában. Az elıbbiekkel egybevetve ez azt jelenti, hogy nem 
csak a részmunkaidıben foglalkoztató cégek száma, de a részmunkaidıs 
foglalkoztatás súlya az egyes cégeknél is kismértékben növekedett. 

6.1.1. Ábra: Részmunkaidıs foglalkoztatás eloszlása (2005-2006) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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Amint az a 6.1.2. ábráról leolvasható, területi bontásban átlagosan a központi 
régióban a legalacsonyabb azoknak a cégeknek az aránya, ahol van részmunkaidıs 
munkavállaló. Igaz, a központi régióban növekedett a legnagyobb ütemben a 
részmunkaidıben foglalkoztató cégek aránya. Jelentısebb javulást jeleztek ezen a 
téren a cégek a dél-alföldi régióban, ahol egyúttal kiugróan a legmagasabb az ilyen 
típusú foglalkoztatás gyakorisága. 

6.1.2. Ábra: Részmunkaidıs munkavállalót foglalkoztató cégek aránya régiónként, % 
(2005-2006)  
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 

A részmunkaidıben foglalkoztatott munkavállalók aránya és a cég mérete között 
jelentéktelen kapcsolat áll fenn. Azonban érdekes összefüggést figyelhetünk meg, ha 
régiónként vizsgáljuk a részmunkaidıs foglalkoztatottak arányát.  



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
84 / 127 

6.1.2. Táblázat: A részmunkaidıben foglalkoztatottak aránya régiók és 
létszámkategóriák szerint, % 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 
 

A 6.1.3. ábrából az tőnik ki, hogy Közép-Magyarországon, Közép-Dunántúlon és 
Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb a részidıs foglalkoztatottak aránya, tehát 
azokban a régiókban, amelyekben magasabb a foglalkoztatottság. Ennek 
megfelelıen Dél-Alföldön és Észak-Alföldön, ahol alacsony a foglalkoztatottság, 
szembetőnıen magas a részmunkaidıben foglalkoztatottak aránya. Ez az 
összefüggés azzal magyarázható, hogy az alacsony foglalkoztatottság és a nagyobb 
elhelyezkedési nehézségek arra ösztönzik a munkakeresıket, hogy a részmunkaidıs 
álláslehetıségeket is elfogadják, akkor is, ha elsısorban teljes munkaidıs állást 
keresnek. Erısebb tehát a kereslet a részmunkaidıs állások iránt, ami a cégeket arra 
ösztönzi, hogy több ilyen álláslehetıséget kínáljanak, és így racionalizálják a 
munkaerı kihasználását. A 2.4. fejezetben rámutattunk arra, hogy a részmunkaidıs 
foglalkoztatás súlyának növekedése nemzetközi összehasonlításban szoros pozitív 
kapcsolatban van a foglalkoztatottsági ráta növekedésével. A magyarországi régiók 
között épp fordított a kapcsolat a két mutató között: a nagyobb foglalkoztatottsággal 
rendelkezı régiókban alacsonyabb a részmunkaidıs foglalkoztatás súlya, azaz 
Magyarországon a részmunkaidıs foglalkoztatást elsısorban a kedvezıtlen 
munkaerıpiaci környezet ösztönzi. Ebbıl az következik, hogy a részmunkaidıs 
foglalkoztatás egyelıre még nem kínál olyan álláspiaci alternatívát, amely az 
inaktívakat vissza tudná csalogatni a munka világába. 
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6.1.3. Ábra: Részmunkaidıs munkavállalók aránya a régiókban, % (2005-2006) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 
A külföldi tulajdonú cégeknél egyértelmően alacsonyabb a részmunkaidıs 
foglalkoztatottak aránya. A részmunkaidıs foglalkoztatottak aránya 2006-ban a 
cégek külföldi tulajdoni hányadától függetlenül növekedett.  

6.1.4. Ábra: Részmunkaidıs munkavállalók aránya a cégeknél a külföldi tulajdoni 
hányad szerint, % (2005-2006) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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A részmunkaidıs foglalkoztatottak aránya a szolgáltató ágazatokban a legmagasabb 
és az iparban a legalacsonyabb. A mezıgazdaságban mutatkozott 2006-ban a 
legnagyobb növekedés, ami részben azzal is magyarázható, hogy a 2005. évi 
felmérés munkaügyi tényadatai decemberre, a 2006. éviek szeptemberre 
vonatkoztak, és az ıszi hónapokban általában nagyobb a mezıgazdaságban 
tevékenykedık, fıleg az idénymunkások és részmunkaidıs alkalmazottak száma.  

6.1.5. Ábra: Részmunkaidıs munkavállalók aránya gazdasági ágak szerint, % (2005-
2006) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.2. Határozott id ıre szóló szerz ıdések 

A határozott idejő szerzıdéssel történı foglalkoztatás elterjedése az eddigi 
tendenciáknak megfelelıen 2006-ban is folytatódott. A 6.2.1. táblázatból kitőnik, 
hogy a határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztató cégek aránya minden régióban és 
minden létszámkategóriában növekedett. Országos szinten több mint 3 
százalékponttal, 27,6%-ról 31%-ra bıvült az ezzel a lehetıséggel élı vállalkozások 
aránya. Az adatokból az is kitőnik, hogy a nagyobb vállalkozások körében sokkal 
elterjedtebb a határozott idejő szerzıdéssel való foglalkoztatás. A határozott idejő 
szerzıdések fontos szerepet töltenek be a munkaerıpiaci feszültségek 
enyhítésében, mivel alkalmazásuk rugalmasabb és hatékonyabb 
létszámgazdálkodásra ad lehetıséget. Ennek fényében kedvezınek tekinthetı, hogy 
a határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztató cégek aránya a munkanélküliség által 
jobban sújtott régiókban sem alacsony, és 2006-ban számottevı javulást mutatott. A 
mutató a dél-alföldi és az észak-magyarországi cégek körében több mint 4 
százalékponttal javult. 

6.2.1. Táblázat: Azon cégek aránya, ahol van határozott idejő szerzıdéssel 
foglalkoztatott munkavállaló, területenként, % 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 
A határozott idejő foglalkoztatás elterjedtségét tekintve 2006-ban kissé mérséklıdtek 
az egyébként számottevınek nem tekinthetı területi különbségek. 2005. 
decemberben és 2006. szeptemberben egyaránt a dél-alföldi cégek között volt a 
legnagyobb, ill. Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb a legalább egy munkavállalót 
határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztatók aránya (lásd a 6.2.1. ábrát). A két pólust 
jelentı régió közötti 10 százalékpontos különbség 2006-ban 7 százalékpontra 
mérséklıdött, a régiók közötti átlagos eltérés fél százalékponttal csökkent. 
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6.2.1. Ábra: Azon cégek aránya, ahol alkalmaznak határozott idejő szerzıdéssel 
munkavállalót, % 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 
A határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztatottak aránya a foglalkoztatottság közel 
10%-át teszi ki. Észak-Magyarországon a munkavállalók majd 13%-át foglalkoztatják 
ilyen munkaviszonyban, a közép-dunántúli régióban ez az arány 5,3%.  

6.2.2. Ábra: Határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztatottak aránya régiók szerint, % 
(2005-2006) 
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A mikrovállalkozásoknál átlagosan 12%-ot tesz ki a határozott idejő szerzıdéssel 
foglalkoztatottak aránya, ami a cég méretével együtt kismértékben csökken. A nagy, 
legalább 250 fıt foglalkoztató cégeknél átlagosan az alkalmazottak 8,5%-át érintik a 
határozott idejő szerzıdések. 

6.2.3. Ábra: A határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztatottak aránya gazdasági ágak 
szerint, % (2005-2006) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 

A 6.2.3. ábrán feltüntetett gazdasági ágakat vizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy a 
határozott idejő szerzıdéssel foglalkoztatottak aránya a legmagasabb az 
építıiparban, illetve az átlagoshoz képest magasnak tekinthetı az 
idegenforgalomban. Ez a foglalkoztatási forma különösen azokban az ágazatokban 
elterjedt, amelyekben nagy a szezonális tényezık szerepe és nagy az élımunka, 
illetve ezen belül a fizikai munka súlya. Mint már korábbi felvételekbıl is kiderült, a 
határozott idejő szerzıdések elterjedtsége nagyobb a fizikai foglalkozásokban. A 
2006. évi változás tekintetében érdemes kiemelni az idegenforgalmat, amelyben az a 
határozott idıre szóló foglalkoztatás aránya jelentısen, 9,5%-ról 13%-ra emelkedett. 
A változás okainak interpretálását megnehezíti, hogy az idegenforgalom erıs 
szezonális hatásoknak van kitéve, ezért teljesítményében és az ezzel összefüggı 
foglalkoztatási mutatóiban általában nagyobb az ingadozás, mint más gazdasági 
ágakban. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy az idegenforgalomban a 2005. 
évi jó teljesítmény után 2006-ban markáns visszaesés következett be, ami 
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elsısorban a külföldi vendégforgalom csökkenésével és a belföldi turizmus 
ütemlassulásával magyarázható. A forgalom visszaesése különösen a szálláshely-
szolgáltatásban növelte a vállalkozói bizonytalanságot, s intette óvatosságra a 
munkáltatókat. Elképzelhetı tehát, hogy a határozott idejő szerzıdésekre a 
munkáltatók az idegenforgalomban a bizonytalanság és a kockázatok csökkentése 
érdekében helyeztek nagyobb hangsúlyt 2006-ban, mint egy évvel korábban. Az 
idegenforgalom mellett hasonló tényezık okozhatták a határozott idejő foglalkoztatás 
súlyának jelentısebb mértékő növekedését az építıiparban is. 
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6.3. Külföldi munkavállalók foglalkoztatása 

 
A munkaügyi központok jelentései alapján Magyarországon a külföldi állampolgárok 
számára kiadott munkavállalási engedélyek, ill. az újonnan regisztráltak8 száma 
hazánk EU-csatlakozásának évében még számottevıen megugrott, de az utóbbi két 
évben már mérséklıdött. 

6.3.1. Ábra: A külföldi állampolgárok számára az év során kiadott munkavállalási 
engedélyek és regisztrációk száma*, 1989-2006 (ezer db) 
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A külföldi állampolgárok számára az év során kiadot t munkavállalási 
engedélyek és regisztrációk száma*, 1989-2006 (ezer  db)

 
Megjelent: Munkaerıpiaci tükör 2006; MTA Közgazdaságtudományi Intézet 

 
A legtöbb külföldi a szomszédos országok magyarlakta területeirıl érkezik hazánkba, 
utánuk a kínaiak következnek. Az Európai Unióhoz Magyarországgal egy idıben 
csatlakozott tagállamok egymás között nem alkalmaznak munkavállalási korlátozást, 
de a munkavállalást regisztráltatni kell. A regisztrációk alapján 2006-ban 16120 fı 
vállalt munkát Magyarországon ezekbıl az országokból. E munkavállalók jelentıs 
része, 15 300 munkavállaló Szlovákiából regisztráltatta magát. Mivel Szlovákia déli 
régióiban az átlagbérek a magyarnál 30 százalékkal alacsonyabbak, a 
magyarországi munkáltatók még akkor is jól járnak, ha a Szlovákiában jellemzınél 
10-20 százalékkal magasabb fizetést kínálnak. 

Az engedélyek és a regisztrált munkavállalók számának mérséklıdésének kissé 
ellentmondva, felmérésünk 2006-ra a külföldi munkavállalók számának kismértékő 
növekedését jelzi. A válaszok alapján ugyanis 7%-kal nıtt a külföldi munkavállalók 
száma, míg arányuk a foglalkoztatottak között 2,3%-ról 2,5%-ra emelkedett. Az 
ellentmondás adódhat a válaszok érvényességének torzítottságából, ami azt jelenti, 
hogy a munkáltatók a felmérés folyamán a hivatalos nyilvántartástól eltérıen 
                                                      
8 Magyarország EU csatlakozása után a cseh, észt, lengyel, lett, litván, szlovák és szlovén állampolgárok (és 
családtagjaik) engedély nélkül vállalhatnak munkát, csak a munkavállalási célú regisztráció (bejelentés) 
kötelezettsége terheli az ıket foglalkoztató munkáltatót. Az EK, Írország, Svédország, Ciprus és Málta 
állampolgáraira semmiféle bejelentési kötelezettség nem vonatkozik. A volt EU-15-ök közül a többi tagállam 
polgárai bizonyos feltételekkel „zöldkártya” igazolást kaphatnak, amely engedély nélküli munkavállalásra jogosít. 
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értelmezték a külföldi munkavállalók fogalmát, és nem csak a regisztrált, illetve 
engedéllyel foglalkoztatottakat itt vették számításba. Eszerint a felvétel eredménye a 
regisztrált adatoknál nem kevésbé hiteles forrásnak tekinthetı.  

6.3.1. Táblázat: A külföldi állampolgárságú munkavállalókat foglalkoztató cégek 
aránya létszám-kategóriák és régiók szerint, 2005-2006 (%) 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 

A külföldi munkavállalók számának kismértékő növekedését alátámaszthatják a 
6.3.1. táblázat adatai, ill. a 6.3.2. ábra diagramja. 2006-ban ugyanis nem csak a 
külföldi munkavállalók száma növekedett, hanem a külföldi állampolgárokat 
foglalkoztató cégek száma és aránya is, mégpedig minden létszámkategóriában és 
minden régióban. Országos szinten 0,8 százalékponttal 19,1%-ra bıvült a 
külföldieket foglalkoztató cégek aránya, azaz 2006-ban közel minden ötödik cégnél 
volt ilyen foglalkoztatott. A külföldiek foglalkoztatása elsısorban a nagyobb cégekre 
jellemzı, és régiók szerint a közép-magyarországi térségben a legelterjedtebb. 
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6.3.2. Ábra: A külföldi állampolgárságú munkavállalókat foglalkoztató cégek aránya 
régiók szerint, 2005-2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 
A külföldiek foglalkoztatásban betöltött szerepe, azaz arányuk a közép-
magyarországi és a közép-dunántúli régióban a legmagasabb, Dél-Dunántúlon és 
Észak-Alföldön a legalacsonyabb. Közép-Dunántúl az érintett cégek arányát tekintve 
Közép-Magyarország mögött csak a második helyen szerepel, a külföldi 
munkavállalók arányát tekintve azonban az elsı helyen áll. Ebbıl az következik, 
hogy a nagyobb cégek körében elterjedtebb a külföldi munkavállalók foglalkoztatása 
Közép-Dunántúlon, mint a közép-magyarországi régióban. Ez az összefüggés a 
6.3.1. táblázatból kiolvasható. 

6.3.3. Ábra: A külföldi állampolgárságú munkavállalók aránya a régiókban, 2005-
2006 (%) 

0

1

2

3

4

5

6

   Dél-  
Dunántúl

   Észak-  
Alföld

Nyugat-
Dunántúl

      Dél-     
Alföld

Észak-
Magyaro.

Közép-
Magyaro.

Közép-
Dunántúl

Összesen

2005 2006

A külföldi állampolgárságú munkavállalók aránya a r égiókban, 
2005-2006 (%)

%

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 
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A munkaügyi központok által regisztrált adatok és a felmérés eredményei közötti 
kismértékő ellentmondás kapcsán meg kell vizsgálni az adatok vonatkozási 
idıpontjának esetleges torzító hatását. A munkáltatók ugyanis a 2005. decemberi, 
illetve a 2006. szeptember végi állapotra vonatkozóan válaszoltak, így elképzelhetı, 
hogy a 2006. évi válaszokban nagyobb a mezıgazdasági idénymunkások aránya a 
külföldi munkavállalók között. Ezt a hipotézist azonban mindjárt el is vethetjük, ha 
megfigyeljük a külföldi munkavállalók arányának változását a gazdasági ágak szerint, 
a 6.3.4. ábrán. A mezıgazdaságban foglalkoztatottak aránya ugyanis 2006 
szeptemberében nem magasabb, hanem 0,4 százalékponttal alacsonyabb volt, mint 
2005 decemberében.  

6.3.4. Ábra: A külföldi állampolgárságú munkavállalók aránya gazdasági ágak 
szerint, 2005-2006 (%)  
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A 6.3.5. ábrából az is kitőnik, hogy a mezıgazdaság viszonylag kis súlyt képvisel a 
külföldi állampolgárok foglalkoztatásában. Gazdasági ágak szerinti bontásban már 
fellelhetı a külföldiek foglalkoztatásában a regisztrált adatok alapján kimutatott 
csökkenı trend. A külföldi munkavállalók aránya ugyanis a legtöbb gazdasági ágban 
az adatfelvétel alapján is csökkent. A külföldiek foglalkoztatásában kimutatott 
növekedés lényegében a külföldiek alkalmazásában jelentısebb súlyt képviselı 
feldolgozóiparban és a kereskedelem, javítás gazdasági ágban bekövetkezett 
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növekedésnek tudható be. Összességében tehát megállapítható, hogy a külföldiek 
foglalkoztatásának bıvülésében 2004 után kismértékő ütemlassulás következett be, 
és amint azt késıbb megmutatjuk, 2007-re már a külföldi munkavállalók 
foglalkoztatásának mérséklıdését jelezték elıre a cégek (lásd a 6.3.8. ábrát).  

6.3.5. Ábra: A külföldi állampolgárságú munkavállalók száma gazdasági ágak szerint, 
2005-2006 (ezer fı)* 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 
2006-ban a külföldi munkavállalók 95%-át az EU25 tagországai és Románia adják. 
Ezen belül a külföldi munkavállalók valamivel nagyobb hányadát, 45%-át román 
állampolgárok tették ki, 40%-uk pedig az EU25-bıl, tehát a 2007-ben csatlakozók 
(Bulgária és Románia) nélküli tagországokból érkezett. Az EU25 tagországokból 
érkezık jelentıs része, közel 85%-a a feldolgozóiparban vállal munkát, a 
fennmaradó 15% a kereskedelem, a gazdasági szolgáltatások ill. egyéb gazdasági 
ágak között oszlik meg. A román állampolgárok hasonlóan nagy számban 
helyezkednek el a feldolgozóiparban, de szintén viszonylag sokan, összesen minden 
negyedik román állampolgár az építıiparban talál munkát. A román állampolgárságú 
munkavállalók eloszlása a gazdasági ágak között összességében egyenletesebb, 
mint az EU25 tagországoké, azaz a román munkavállalók több ágazatban vannak 
jelen nagy számban, így a feldolgozó- és építıipar mellett többek között a 
kereskedelemben, a gazdasági szolgáltatásban is (lásd a 6.3.6. ábrát).  
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6.3.6. Ábra: Az EU25 tagországokból és a Romániából érkezı külföldi munkavállalók 
megoszlása a gazdasági ágak szerint, 2006. szeptember (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A gazdasági ágakon belüli arányukat vizsgálva szembetőnı, hogy némely 
szektorban a román állampolgárok adják a külföldi munkavállalók 70-80, vagy akár 
90%-át. Korábban már rámutattunk (lásd a 6.3.4. ábrát), hogy a jelentısebb 
gazdasági ágak közül az építıiparban a legmagasabb (7%-os) a külföldi 
munkavállalók aránya, legnagyobb számban pedig a feldolgozóiparban 
helyezkednek el. Az építıiparban a külföldi munkavállalók nagy számának zömét, 
92%-át román állampolgárságú munkavállalók adják. Hasonlóan nagy, 90% körüli a 
román állampolgárok aránya az idegenforgalomban, ahol a munkavállalók szintén 
viszonylag nagy aránya (3%-a) külföldrıl érkezik. Figyelemreméltó, hogy a román 
állampolgárságú munkavállalók a gazdasági szolgáltatások szektorában is jelentıs 
súlyt képviselnek a külföldiek között. Az EU25 tagországokból érkezı külföldi 
munkavállalók egyedül a feldolgozóiparban vannak – több mint kétszeres – 
túlsúlyban a román állampolgárokkal szemben.  
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6.3.7. Ábra: Az EU25 tagországok és Románia állampolgárainak aránya a külföldi 
munkavállalók között, gazdasági ágak szerint, 2006. szeptember (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A 2005. és a 2006. évi adatfelvétel alapján felrajzolhatunk két idısort, amelyek a 
2004 és 2007 közötti idıszakot fedik le. A két idısor a 2005. és a 2006. évre 
vonatkozóan átfedi egymást. A korábbi felvételben a külföldieket foglalkoztató cégek 
aránya alacsonyabb (14-17%-os) szinten mozog, mint a 2006. évi adatfelvétel 
alapján számolt (18-20%-os) aránymutató. Ez az eltérés a két felvétel sokasági 
ismérvek szerinti súlyozásának torzító hatásából adódik. Megállapíthatjuk, hogy 
2004-és 2006 között kismértékben, évi 1,5 százalékponttal nıtt a külföldi 
állampolgárt foglalkoztató cégek aránya. A 2006. évi felvétel tényadataiból az is 
kitőnik, hogy a 2005. évi adatfelvételben a cégek mind a 2006. évi változás irányát, 
mind annak ütemét9pontosan jelezték elıre. A két adatfelvétel eredményei közötti 
                                                      
9 A 2005. évi felvételben a foglalkoztatott külföldi munkavállalók létszámváltozására vonatkozó válaszokban 
torzítást fedeztünk fel. Az adatok alapján a torzítás abból fakadt, hogy a 2005-ben külföldi munkavállalókat nem 
foglalkoztató cégeknél a kérdezık nem minden esetben rögzítették azt, hogy nem is változik a külföldiek 
létszáma, vagyis azt, hogy a cég 2006-ban sem kíván foglalkoztatni külföldi állampolgárt. Ennek következtében 
ezeket tévesen olyan cégekként vettük volna számításba, amelyeknél a megkérdezett nem tudott válaszolni a 
kérdésre. A torzítást csökkentésére a következı eljárást alkalmaztuk: Feltételeztük, hogy azon cégek aránya, 
amelyek 2005-ben nem foglalkoztattak külföldieket ugyanakkora kellene, hogy legyen a külföldiek számát nem 
változtatók között, mint 2005-ben a teljes mintára vonatkozóan. Ez a feltételezés azért fogadható el, mert a 
válaszadók 97%-a nem tervezett változást, így ezek összetétele sem térhet el számottevıen a teljes mintáétól. 
Feltételeztük továbbá, hogy azok, akik 2005-ben foglalkoztattak külföldi munkavállalót, mindig megmondták, ha 
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párhuzam, ami a kölcsönzött munkaerı kapcsán is felismerhetı, növeli a 2007. évre 
vonatkozó elırejelzés megbízhatóságát. 2007-ben várhatóan mérséklıdik a külföldi 
állampolgárok súlya a foglalkoztatásban. A külföldi munkavállalót foglalkoztató cégek 
aránya 2007-ben a 2006. évi 19,4%-os szintrıl 17,7%-ra esik vissza. Az 
adatfelvételekbıl számított idısorokat a regisztrált külföldi munkavállalók számának 
alakulásával összevetve (lásd a 6.3.1. ábrát) azt látjuk, hogy a külföldi munkavállalók 
foglalkoztatásában a hivatalos nyilvántartás szerint már 2005-ben csökkenés 
következett be, ami 2006-ban lassabb ütemben folytatódott, a felvételek 
eredményeiben azonban ez elıször egy lassabb ütemő növekedésként jelentkezett, 
és a 2007-re vonatkozó elırejelzésben mutatkozik elıször csökkenés.  

6.3.8. Ábra: Külföldi munkavállalót foglalkoztató cégek arányának alakulása 
a 2005. és a 2006. évi adatfelvétel szerint*, 2004-2007 
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*mindkét idısor utolsó adatpontját, azaz a 2005. évi felvétel 2006-ra vonatkozó, és a 2006. évi 
felvétel 2007-re vonatkozó értékét a cégek elırejelzéseibıl számítottuk

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

                                                                                                                                                                      
nem terveztek változást a létszámban. Azt, hogy ezeknek a cégeknek a száma hány százalékot kell, hogy 
kitegyen a nem változtatók között, - a fent említett feltételezésre alapozva - a minta 2005. évben külföldieket 
foglalkoztató/nem foglalkoztató cégek szerinti megoszlásából becsültük, és ehhez igazítottuk – szintén a 
mintamegoszlás alapján - a külföldieket 2005-ben nem foglalkoztató, és felvételt sem tervezı cégek számát.  
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6.4. Munkaer ı-kölcsönzés 

 
A munkaerı-kölcsönzés lehetıségével a nagyobb arányban élnek a nagyobb 
létszámú cégek. 2006-ban minden régióban, és minden létszámkategóriában nıtt a 
kölcsönzött munkavállalókat foglalkoztató cégek aránya, a növekedés üteme 0,9%-ot 
tett ki. A munkaerı-kölcsönzés a nyugat-dunántúli régióban a legelterjedtebb, és az 
észak-alföldi, észak-magyarországi térségben a legkevésbé elterjedt. 
Összességében megállapítható, hogy a jobb munkaerıpiaci helyzetben lévı 
régiókban átlagon felüli ennek foglalkoztatási módnak az elterjedtsége. 

6.4.1. Táblázat: A kölcsönzött munkavállalókat foglalkoztató cégek aránya 
létszámkategóriák és régiók szerint, 2005-2006 (%) 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.4.1. Ábra: A kölcsönzött munkavállalókat foglalkoztató cégek aránya 
régiók szerint, 2005-2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

Hasonló képet mutat a kölcsönzött munkavállalók régiók szerinti aránya, azzal a 
különbséggel, hogy e tekintetben a közép-magyarországi régió kissé hátrébb szorult, 
míg a dél-alföldi régió elırébb került a térségek rangsorában. Ez azzal 
magyarázható, hogy a fıvárosban és a központi régióban ugyan elterjedt a 
munkaerı-kölcsönzés mint foglalkoztatási forma, de ebben – a dél-alföldi vagy dél-
dunántúli régiókhoz képest – kisebb az élımunkaerı-igényes fizika foglalkozások 
súlya, így a kölcsönzött munkavállalók aránya is alacsonyabb. 

6.4.2. Ábra: A kölcsönzött munkavállalók aránya régiók szerint, 2005-2006 (%) 
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Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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Ezt alátámasztja a 6.4.3. ábra, amelyen látható, hogy a közép-magyarországi 
régióban a legmagasabb a gazdasági szolgáltatásban foglalkoztatott kölcsönzött 
munkavállalók aránya, miközben a feldolgozóiparban foglalkoztatottak aránya 
átlagon aluli. Ennek további értelmezéséhez a 6.4.4. ábrán megfigyelhetjük, hogy 
kölcsönzött munkavállalók aránya a feldolgozóipari foglalkoztatásban a 
legmagasabb, viszont meglepıen alacsony az építıiparban. 

6.4.3. Ábra: Kölcsönzött munkavállalók megoszlása a gazdasági ágak között, 
régiónként, 2006. szeptember (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.4.4. Ábra: A kölcsönzött munkavállalók aránya a gazdasági ágakban, 
2005-2006 (%) 
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Országos szinten az építıiparnak egyébként is csekély szerepe van a kölcsönzött 
munkavállalók foglalkoztatásában, hasonlóan a mezıgazdasághoz, 
idegenforgalomhoz, vagy a szállítás, raktározás gazdasági ághoz. A gazdasági 
szolgáltatásokat nyújtó, illetve kereskedelmi tevékenységet végzı cégek már a 
nagyobb szeletet képviselnek a kölcsönzött munkaerı alkalmazásából. A munkaerı-
kölcsönzésben kiemelkedıen a legmagasabb szerepet a feldolgozóipari 
vállalkozások töltik be (lásd a 6.4.5. ábrát). 
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6.4.5. Ábra: A kölcsönzött munkavállalók megoszlása gazdasági ágak szerint, 2006 
szeptember (ezer fı)* 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM-GVI adatfelvétel 

 

A kölcsönzött munkavállalók aránya a feldolgozóipari ágazatok közül a vegyiparban, 
a mőanyagiparban, a gépgyártásban magasabb a feldolgozóipari átlagnál. 
Szembetőnıen alacsony a kölcsönzött munkaerı aránya a bırgyártásban, a 
fafeldolgozásban, a kıolaj-feldolgozásban, a nem fém ásványi termékgyártásban, 
valamint a mőszergyártásban (lásd a 6.4.6. ábrát).  
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6.4.6. Ábra: A kölcsönzött munkavállalók aránya a foglalkoztatottak között, a 
feldolgozóipari ágazatokban, 2006. szeptember (%) 
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A külföldiek foglalkoztatásával kapcsolatos eredményekhez hasonlóan a kölcsönzött 
munkaerı alkalmazásának 2006. évi növekedésére is pontos elırejelzést adtak a 
cégek a 2005. évi felvétel során. A növekedés üteme – a 2006. évi adatfelvétel 
alapján – az elırejelzettnél nagyobbnak bizonyult. Az aktuális prognózis szerint 
2007-ben a munkaerıt kölcsönzı cégek aránya 5,2%-ról 4,3%-ra mérséklıdik. A 
2006-ban kölcsönzött munkaerıt alkalmazó cégek 17%-a tervezi növelni, 12%-a 
pedig csökkenteni a kölcsönzött munkavállalók számát. A csökkenést tervezık közül 
minden harmadik cég várhatóan teljesen beszünteti a munkaerı-kölcsönzést. Ezzel 
szemben a 2006-ban munkavállalót nem kölcsönzı cégeknek csak elenyészı 
hányada, mindössze 0,3%-a tervezi, hogy 2007-ban él a munkaerı-kölcsönzés 
lehetıségével. Az eredmények arra utalnak, hogy a foglalkoztatásnak ez a formája a 
cégek egy nem jelentéktelen részének (17%-ának) megfelelt ugyan, de a kölcsönzött 
munkaerıt eddig (2006-ban) nem alkalmazó cégek közül kevesen ismerik a 
munkaerı-kölcsönzés lehetıségeit vagy a vállalkozásuk számára kínálkozó elınyeit.  
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6.4.7. Ábra: Kölcsönzött munkavállalót foglalkoztató cégek arányának alakulása a 
2005. és a 2006. évi adatfelvétel szerint*, 2004-2007 (%) 
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*mindkét idısor utolsó adatpontját, azaz a 2005. évi felvétel 2006-ra vonatkozó, és a 2006. évi 
felvétel 2007-re vonatkozó értékét a cégek elırejelzéseibıl számítottuk

 
 

Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.5. Pályakezd ık foglalkoztatása 

 
A pályakezdıket alkalmazó, illetve felvenni tervezı cégek arányának alakulását 
tekintve egyértelmő negatív irányú elmozdulás állapítható meg 2005 és 2006 között. 
Mind a 2005. évi, mind a 2006. évi felvétel a pályakezdıket felvevı cégek arányának 
visszaesését vetítette elıre. Az is igaz, hogy a visszaesés 2006-ban az 
elırejelzésekhez képest nem következett be, illetve feltehetıen csak kismértékben 
valósult meg. Ez arra vezethetı vissza, hogy 2005-ben, a felvétel idején még nem 
voltak ismertek a foglalkoztatási kedvezményekre vonatkozó információk. Mégsem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 2006-ban a vállalkozások a pályakezdık 
foglalkoztatására nézve ismét kedvezıtlen elırejelzést adtak. A pályakezdık 
elhelyezkedését segítı Start program keretében 2005. október 1-je, a kedvezmény 
alkalmazása óta 44 ezer fiatal igényelt Start kártyát, és az érdeklıdés változatlanul 
nagy a fiatalok körében. Ennek tükrében a negatív kilátások részben 
megalapozatlannak vagy túlzottnak is tőnhetnek, másrészt az is érzékelhetı, hogy a 
munkáltatók óvatosan terveznek a következı évre, így hajlamosak alulbecsülni a 
pályakezdık iránt várható keresletüket. Ennek alátámasztására azonban csak több 
megfigyelési idıpont nyújtana lehetıséget. 

6.5.1. Ábra: Pályakezdıket alkalmazó, ill. felvenni tervezı cégek aránya a 2005. és a 
2006. évi adatfelvétel szerint*, 2005-2007 (%) 
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felvétel 2007-re vonatkozó értékét a cégek elırejelzéseibıl számítottuk

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A munkáltatók pályakezdık foglalkoztatásával kapcsolatos elégedetlenségére utal a 
6.5.1. táblázat. A 2006-ban pályakezdıt felvevı cégek többsége, 56%-a ugyanis úgy 
gondolja, hogy 2007-ben már nem vesz fel új pályakezdıt. 
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6.5.1. Táblázat: Pályakezdık felvételét tervezı/nem tervezı cégek aránya aszerint, 
hogy 2006-ban vettek-e fel pályakezdıt, vagy nem (%) 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 
Az átlagosnál magasabb a 2007-ben pályakezdık felvételét tervezı cégek aránya a 
feldolgozóiparban, az idegenforgalomban, a szállítás, raktározás gazdasági ágban a 
gazdasági szolgáltatások szektorában és az egészségügyben. 

6.5.2. Táblázat: A pályakezdıket 2006-ban felvevı, illetve 2007-ben felvenni tervezı 
cégek aránya (%) 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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A pályakezdıknek a nagyobb cégeknél egyértelmően nagyobb az esélyük az 
elhelyezkedésre. Míg a kis- és közepes vállalkozásoknak csak 20-30%-a tervezi 
pályakezdık felvételét, a nagy, legalább 250 fıt foglalkoztató cégek körében ez az 
arány a 60%-ot is meghaladja. A visszafogott várakozások a felvenni kívánt 
pályakezdık számában is megmutatkoznak. A 6.5.2. ábrán látható, hogy a 2006-ban 
felvett pályakezdık a foglalkoztattak létszámának 2,5%-át tették ki, míg az 
elırejelzések szerint 2007-ben ez az arány 1,3%-ra mérséklıdik. Mind a 2006-ban 
felvett, mind a felvenni tervezett pályakezdık aránya az idegenforgalomban és a 
gazdasági szolgáltatások szektorában magasabb az átlagosnál. A pénzügyi 
szektorban ugyan magas a 2006-ban foglalkoztatott pályakezdık aránya, de ezek a 
cégek pályakezdık iránti igényük jelentıs visszaesését jelezték.  

A külföldi tulajdon arányának nincs meghatározó szerepe abban, hogy a cégek hány 
százaléka tervezi pályakezdık felvételét. 

6.5.2. Ábra: A 2006-ban felvett, illetve a 2007-ben felvenni tervezett pályakezdık 
aránya a foglalkoztatottak létszámához viszonyítva, gazdasági ágak szerint (%) 
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 Súlyozás: létszámarányos súlyok 

Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 

Már a 2005. évi felvétel során is jelezték a cégek, hogy nagy és várhatóan növekvı 
az igény a szakképzett pályakezdık iránt, valamint mérséklıdik a kereslet a 
pályakezdık iránt a felsıfokú végzettséget igénylı szellemi foglalkozásokban. Ezek a 
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várakozások a 2005. és a 2006. évre vonatkozó tényadatokat tekintve beigazolódtak 
(lásd a 6.5.3. ábrát). Érdekes ugyanakkor, hogy a szakképzetlen, betanított 
munkaerı súlya a pályakezdık foglalkoztatásában nem mérséklıdött 2006-ban.  

 

6.5.3. Ábra: Felvett pályakezdık megoszlása állománycsoport szerint, 
2005-2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

Emellett a 6.5.4. ábrából kitőnik, hogy pályakezdık iránt több, felsıfokú végzettséget 
igénylı munkakörben is számottevı kereslet várható 2007-ben. A felvenni tervezett 
pályakezdık megoszlását tekintve jelentıs igényre lehet számítani a mérnöki, 
elsısorban gépészmérnöki területen, az informatikai, szoftverfejlesztıi 
munkakörökben, valamint mőszaki és termelésirányításban. A pályakezdık 
viszonylag keresettebbek lesznek a gazdasági szolgáltatásokkal, kereskedelemmel 
valamint az értékesítéssel kapcsolatos közép- és felsıfokú végzettséget igénylı 
foglalkozási területeken. A többnyire középfokú végzettséget igénylı munkakörök 
közül kiemelkedı a cégek kereslete a pályakezdık iránt az irodai adminisztrációban, 
irodavezetésben, de a közép- és felsıfokú végzettséget igénylı gazdasági ügyintézı 
pozíciókra is sokan tervezik pályakezdık felvételét 2007-ben. A pályakezdık 
felvételére vonatkozó tervekben az értékesítéshez főzıdı, valamint az értékesítést 
támogató foglalkozások elıtérbe kerülése feltehetıen a belföldi és a külpiaci verseny 
élénkülésével, s ennek kapcsán az eladásösztönzés szerepének növekedésével 
hozható összefüggésbe. Emellett az igényekben megfigyelhetı a piacképes mőszaki 
szakismeret iránti igény szerepe is, ami gyakran párosul a termeléssel, 
termelésirányítással, gazdasági vezetéssel kapcsolatos ismeretek iránti igénnyel. Az 
ezredforduló után felgyorsult a gazdasági és munkaerıpiaci szerkezetváltás azon 
folyamata, amelyben a rutinmunka helyett egyre inkább a szakképzettséget igénylı 
nem rutin feladatok kerülnek elıtérbe. A rutinmunkát igénylı állások száma valóban 
folyamatosan csökkent az elmúlt években, csakúgy, mint a legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezı munkavállalók aránya. A pályakezdık iránti 
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keresletbıl azonban az is kitőnik, hogy a termelés néhány területérıl még mindig 
nem szorult ki a szakképesítést nem igénylı rutinmunka, és továbbra is nagy 
számban keresnek betanított munkásokat. A Gépkezelık, összeszerelık, 
jármővezetık foglalkozási területre – az adatokat nemzetgazdasági szintre súlyozva 
– 3628 pályakezdı felvételét tervezik a cégek, ami az összes tervezett felvételi 
létszám jelentıs részét, 14,4%-át teszi ki. Ebben a foglalkoztatási csoportban 
jelentıs, majd 40%-os az alapszintő készségeket igénylı gyártósori összeszerelı 
munkakörök súlya a pályakezdık iránti keresletben. Az is igaz, hogy a gyártósori 
összeszerelık iránti kereslet más munkakörökéhez képest sokkal koncentráltabban 
jelentkezik, 116 cég 1410 pályakezdıt keres ilyen típusú munkára. Más szóval kevés 
nagy ipari cég lassítja a rutinmunka visszaszorulásának ütemét. 
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6.5.4. Ábra: 2007-re pályakezdık felvételét tervezı cégek száma, a felvenni tervezett 
pályakezdık száma, valamint a felvenni tervezett pályakezdık megoszlása a 
foglalkozás-csoportok között, ill. ezeken belül, az elsı 5 jelentısebb munkakör 
között

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.6. Start kártyával foglalkoztatott pályakezd ık 

 

A pályakezdık elhelyezkedését segítı Start program keretében 2005. október 1-je, a 
kedvezmény bevezetése óta 44 ezer fiatal igényelt Start kártyát. A munkaügyi 
központok adatai alapján az érdeklıdés változatlanul nagy a fiatalok körében. 
Nemzetgazdasági szinten a cégek 15%-a élt a Start kártyás pályakezdık 
foglalkoztatásának lehetıségével. A pályakezdık foglalkoztatásának ez a formája az 
idegenforgalomban terjedt el a legjobban. Eben a gazdasági ágban a Start kártyás 
pályakezdıket alkalmazó cégek aránya a 30%-ot is meghaladja, de még a Start-
kártya használatának legkisebb elterjedtségét mutató építıiparban is minden tizedik 
cég élt ezzel a lehetıséggel – már a bevezetést követı elsı évben. 

6.6.1. Ábra: Pályakezdıket Start kártyával alkalmazó cégek aránya a gazdasági 
ágakban, 2006 (%) 

5 10 15 20 25 30 35

Építıipar

Mezıgazdaság

Pénzügyi szektor

Szállítás

Feldolgozóipar

Kereskedelem

Gazdasági szolgáltatás

Villamosenergia-, gáz-, gız-,
vízellátás

Idegenforgalom

Összesen

(%)

Pályakezd ıt START kártyával alkalmazó cégek aránya 
a gazdasági ágakban, 2006 (%)

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A Start kártyával foglalkoztatottak száma az ipari és építıipari, a jármővezetı, 
gépkezelı és összeszerelı foglalkozásokban a legnagyobb, és elterjedt a felsıfokú 
végzettséget igénylı foglalkozásokban is, mint pl. kereskedelmi vagy mérnöki, 
gépészmérnöki munkakörökben. A legnagyobb számban gyártósori összeszerelıket 
és eladókat foglalkoztatnak a cégek a Start kártyás kedvezmények igénybevételével, 
de kiemelkedı a Start kártyás pályakezdık száma a lakatos, gépjármőszerelı, -
javító, forgácsoló, fémmegmunkáló és az irodai adminisztrátor munkakörökben is. 
Összességében a Start kártya alkalmazásában a szakképesítést igénylı fizikai 
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foglalkozásoknak van a legnagyobb súlya, de gyakran veszik igénybe a pályakezdık, 
ill. a munkáltatók a szellemi, és a felsıfokú munkakörökben is. 

Egyértelmő az összefüggés mind a külföldi tulajdon, mind a cégméret és a 
pályakezdık alkalmazása között. A részben vagy tisztán külföldi tulajdonú cégek 
között, valamint a nagyobb vállalatok között gyakoribb a START kártyával rendelkezı 
pályakezdık foglalkoztatása. Ez az összefüggés mindkét esetben arra vezethetı 
vissza, hogy a külföldi tulajdonú, illetve a nagyobb cégek körében a pályakezdıket 
alkalmazók aránya is nagyobb, és ez a különbség tükrözıdik a START kártya 
elterjedtségében is. 
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6.6.2. Ábra: Pályakezdıket Start kártyával foglalkoztató cégek száma, a 
foglalkoztatott pályakezdık száma, és a pályakezdık megoszlása a foglalkozás-
csoportok között, ill. ezeken belül, az elsı 5 jelentısebb munkakör között 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
115 / 127 

6.6.3. Ábra: Pályakezdıt START kártyával foglalkoztató cégek aránya 
a külföldi tulajdon aránya szerint, 2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

6.6.4. Pályakezdıt START kártyával foglalkoztató cégek aránya a cégméret szerint, 
2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.7. Foglalkoztatás alkalmi munkavállalói (AM) könyv vel 

 
A felvétel alapján a cégek viszonylag magas aránya, 22%-a alkalmaz munkavállalót 
alkalmi munkavállalói könyvvel. Ez az arány a nem függ a cégek méretétıl. A külföldi 
tulajdon aránya szerint azonban már egyértelmő különbség mutatható ki a cégek 
között: a magyar cégek közel egynegyede alkalmaz munkavállalót alkalmi 
munkavállalói könyvvel, míg a tisztán külföldi tulajdonban lévı cégeknél ez az arány 
a 10%-ot sem éri el. 

6.7.1. Ábra: Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztató cégek aránya a külföldi 
tulajdoni hányad szerint, 2006 (%) 
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Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 

A munkavállalókat alkalmi munkavállalói könyvvel alkalmazó cégek aránya az 
idegenforgalomban a legnagyobb (57%), amit a mezıgazdaság követ 30% feletti 
aránnyal. A magas aránymutatók a két gazdasági ág aktivitását befolyásoló 
szezonális hatásokkal magyarázhatóak. A többnyire szellemi munkaerıt alkalmazó 
gazdasági ágakban, mint pl. a gazdasági szolgáltatásban, vagy a pénzügyi 
szektorban az alkalmi munkavállalói könyvet ritkán alkalmazzák. 
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6.7.2. Ábra: Az alkalmi munkavállalói könyvvel alkalmazó cégek aránya, 2006 (%) 
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Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
 
A régiók szerinti 6.7.3. ábrából az tőnik ki, hogy az alkalmi munkavállalói könyvnek 
különösen azokban a régiókban volt nagy sikere, ahol nagyobb a munkanélküliség 
és alacsonyabb az aktivitás. Ennek tükrében az alkalmi munkavállalói könyv 
intézménye alkalmas eszköznek bizonyulhat a munkaerıpiaci problémák enyhítésére 
és kedvezı tendenciák elindítására.  

6.7.3. Ábra: Az alkalmi munkavállalói könyvvel alkalmazó cégek aránya 
régiók szerint, 2006 (%) 
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Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
118 / 127 

6.8. Munkaer ıhiány 

 
Közel minden tizenkettedik cégnél (a megkérdezettek 8,5%-ánál) jelezték, hogy van 
olyan álláshelyük, amelyet a kínált bérek mellett legalább fél éve nem sikerült 
betölteni. A tartós munkaerıhiány a cégek közel ugyanakkora arányát (8-9%-át) érinti 
a külföldi, a magyar és a vegyes tulajdonú cégek körében. A gazdasági ágak közül a 
feldolgozó- és az építıipar emelkedik ki az átlagosnál jelentısebb tartós munkaerı-
hiánnyal. Az oktatás és az egészségügy mellett a kereskedelemben és a 
mezıgazdaságban a legalacsonyabb azon cégek aránya, amelyeknél a munkáltatók 
tartósan betöltetlen álláshelyrıl adtak számot.  

 

6.8.1. Ábra: A legalább fél éve betöltetlen álláshellyel rendelkezı cégek aránya a 
jelentısebb gazdasági ágakban 
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 Súlyozás: létszámarányos súlyok 

Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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6.8.2. Ábra: A legalább fél éve betöltetlen álláshellyel rendelkezı cégek aránya  
a régiókban (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A felvétel nem ad lehetıséget a munkaerıhiány okainak részletes elemzésére. Nem 
rendelkezünk ugyanis információval arra vonatkozóan, hogy a betöltetlen 
álláshelyekre kevés-e a jelentkezı, vagy túl alacsonyak-e a kínált bérek, vagy a 
jelentkezık tudásával vannak-e gondok, vagy esetleg a földrajzi mobilitás hiánya 
játszik-e fontos szerepet. A hiány okára vonatkozóan egyedül a betöltetlen állásra 
jelentkezıknek kínált bruttó bérek átlagából vonhatunk le következtetéseket. 
Gyakran elıfordul, hogy munkaerıhiány és munkanélküliség egyszerre vannak jelen 
egyazon régióban és foglalkozási területen, ami arra vezethetı vissza, hogy a 
jelentkezık bérelvárása nem felel meg a kínált bérnek, vagyis a kínált bér nem 
elegendı ahhoz, hogy a jelentkezı a munkanélküliség vagy inaktivitás helyett a 
felajánlott állás mellett döntsön (azaz a kínált bér a rezervációs bérszint alatt van).10 
Ennek az összefüggésnek a feltárásához megvizsgáltuk a kínált bruttó bérek átlaga 
és a nemzetgazdasági átlagbérek közötti különbségeket azokban a 
foglalkozásokban, amelyekre vonatkozóan a cégek a legnagyobb munkaerıhiányt 
jelezték. A 6.8.3. ábrán látható, hogy a hosszabb ideje betöltetlen álláshelyek számát 
tekintve jelentısebb munkaerıhiány a rutinmunkát, a betanított munkaerıt és az 
alacsonyabb szintő készségeket igénylı foglalkozásokban jelentkezik 
(segédmunkás, gyártósori összeszerelı, varrónı). Az is látható, hogy a 
részletesebben vizsgált 11 munkaerıhiányos foglalkozás közül több esetben a kínált 
bruttó bérek átlaga alig marad el, sıt, több esetben meg is haladja a foglalkoztatottak 

                                                      
10 Az ellentmondás egy másik lehetséges magyarázata lehet, hogy a jelentkezıknek a bér mellett a 
foglalkoztatás más körülményei sem felelnek meg. 
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nemzetgazdasági átlagbérét11. Ezekben a foglalkozásokban a munkaerıhiány 
kevésbé magyarázható a kínált bruttó bérek alacsony szintjével.  

Ugyanakkor több foglalkozás esetében nagy valószínőséggel az alacsony kínálati 
bérek jelentıs szerepet játszanak abban, hogy a cégek ezeket a munkaköröket 
hosszabb ideje nem tudják betölteni. Ilyen foglalkozások a targonca-vezetı, 
húsfeldolgozó, forgácsoló, lakatos, valamint a hegesztı, lángvágó de ide sorolhatjuk 
még a gépészmérnöki munkaköröket is. A gépészmérnökök esetében a kínált bérek 
részben a foglalkozási terület jellegébıl adódó jelentıs bérkülönbségek miatt 
térhetnek el a nemzetgazdasági átlagtól.12  

A cégek például azért sem tudják betölteni a lakatos állásaikat, mert a jelentkezıknek 
átlagosan mindössze bruttó 95 ezer forintot kínálnak, miközben a nemzetgazdasági 
átlagbér 107 ezer forint. Az is lehet, hogy a cégek kifogásolják a jelentkezık tudását, 
ami ugyancsak arra vezethetı vissza, hogy alacsonyabb kínált bér mellett csak a 
rosszabb képességőek fogadnák el a meghirdetett állást. A lakatos szakmához 
hasonló lehet a helyzet a forgácsolók számára felkínált állásokban, amelyeknél a 
kínált bruttó bérek átlagánál 14 ezer forinttal magasabb - 128 ezer forint - a bruttó 
bérek országos átlaga. 

                                                      
11 Tudjuk, hogy pontosabb lenne a nemzetgazdasági szintő átlagbérek helyett a lokális 
munkaerıpiacra jellemzı területi, (megyei, esetleg régiós) átlagbérekhez hasonlítani a kínált béreket – 
ennek vizsgálata azonban külön kutatást igényelne. Mindenesetre az itt közölt számítással illusztrálni 
kívánjuk azt, hogy nem létezhet önmagában „országos, vagy területi szintő munkaerıhiány” és e 
jelenségben fontos mozzanat lehet, hogy az adott munkakörök betöltésénél a kínált bérek nem érik el 
a lokális munkaerıpiacra jellemzı átlagbérszintet. 
12 A többi foglalkozástól eltérıen a gépészmérnök egy szellemi, elsısorban felsıfokú végzettséget 
igénylı foglalkozási terület, amelyben jelentısek a bérkülönbségek a különbözı pozíciók, vagy 
munkakörök között. Ha a cégek pl. elsısorban pályakezdı, vagy nem vezetı beosztású 
gépészmérnököket keresnek, akkor ez magyarázatot adhat arra, hogy a kínált bérek jelentıs 
mértékben eltérnek a nemzetgazdasági átlagtól. Ennek részletesebb elemzésére nem térünk ki. 
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6.8.3. Ábra: Hiányzó létszám* a legalább fél éve betöltetlen álláshelyekben, a kínált 
bruttó bérek átlaga*, és a bruttó átlagbér a nemzetgazdaságban** a legnagyobb 
munkaerıhiányt jelzı foglalkozásokban (fı, ezer forint) 
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Hiányzó létszám* a legalább fél éve betöltetlen áll áshelyekben, a kínált bruttó bérek átlaga*, és 
a bruttó átlagbér a nemzetgazdaságban*, a legnagyob b munkaer ıhiányt jelz ı 

foglalkozásokban (f ı, ezer forint)

*a sokasági ismérvek alapján nemzetgazdasági szintre súlyozott adatok
**Forrás: KSH, Foglalkoztatottság és kereseti arányok 1998-2005, w w w .ksh.hu - 2007.01.16.

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Hiányzó létszám és kínált bérek adatainak forrása: SZMM – GVI adatfelvétel 
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7. A vállalatok képzési aktivitása 

Saját munkavállalóinak képzésérıl a cégek 28%-a gondoskodik. Ez az aránymutató 
– amint az a 7.1. ábrán megfigyelhetı – a cég méretével együtt meredeken nı. A 
legalább 250 fıt foglalkoztató nagycégeknek már csak kis hányada, 13%-a nem 
foglalkozik a munkavállalók képzésével. A képzési aktivitást tekintve sajnos a magyar 
tulajdonban lévı vállalkozások elmaradnak a részben vagy tisztán külföldi tulajdonú 
cégek mögött. A külföldi cégeknek több mint fele, a magyar cégek körében azonban 
csak minden negyedik cég képezte dolgozóit 2006-ban (lásd a 7.2. ábrát). 

7.1. Ábra: Munkavállalói képzést nyújtó, vagy támogató cégek aránya 
cégméret szerint, 2006 (%) 
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 Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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7.2. Ábra: Munkavállalói képzést nyújtó, vagy támogató cégek aránya 
a külföldi tulajdoni hányad szerint, 2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A külföldi tulajdonú cégek átlagos létszáma nagyobb, mint a magyar vállalkozásoké, 
azaz a külföldiek között nagyobb a nagy létszámú cégek aránya. Ez magyarázatot 
adhatna arra, hogy a külföldi cégeknél nagyobb a képzési aktivitás. A 7.1. táblázatból 
azonban kiderül, hogy a külföldiek minden létszámkategóriában több figyelmet 
fordítanak munkavállalóik képzésére, mint a magyar munkáltatók. Egyedül a 
nagyvállalatok körében állnak a magyar cégek közel a külföldi tulajdonúakhoz. A 
több mint 250 fıt foglalkoztató cégek körében ugyanis már elenyészı a különbség 
külföldi és magyar cégek között a munkavállalóikat képzı cégek arányát tekintve. 
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7.1. Táblázat: Munkavállaló képzését végzı, vagy támogató cégek aránya az egyes 
létszám-kategóriákban, a külföldi tulajdon szerint, 2006 (%) 

 
Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 
 

A cégek alkalmazottainak 10%-a részesül vagy a cég által végzett, vagy a cég által 
támogatott képzésben. A képzésben részesülık száma és a cég mérete között az 
elıbbiekhez hasonló összefüggés mutatható ki (lásd a 7.3. ábrát) 
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7.3. Ábra: A munkáltató által nyújtott, vagy támogatott képzésben résztvevı 
munkavállalók aránya cégméret szerint, 2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 

A gazdasági ágak közül a pénzügyi szektorban a legnagyobb a munkavállalóik 
számára képzést biztosító cégek aránya, az idegenforgalomban a legalacsonyabb.   

7.4. Ábra: A munkavállalói képzést nyújtó, vagy támogató cégek aránya 
a gazdasági ágakban, 2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 
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A gyakorlati képzést végzı cégek arányát tekintve az idegenforgalom gazdasági ág 
ugyanakkor az elsı helyre kerül. Az idegenforgalomban, szálláshely-szolgáltatásban, 
vendéglátásban a cégek 60%-a foglalkozik gyakorlati képzéssel. Ez az arány a 
pénzügyi szektorban alig több 10%-nál. 

7.5. Ábra: A gyakorlati képzést végzı cégek aránya a gazdasági ágakban, 2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 
 

2005-ben és 2006-ban egyaránt a cégek 13%-a folytatott gyakorlati képzést 
tanulószerzıdés keretében. A külföldi cégek között 2006-ban kisebb volt a gyakorlati 
képzést nyújtó cégek aránya, azonban a külföldi tulajdonnal nı a tanulószerzıdéses 
képzési forma gyakorisága.  



Prognozis_2007 

 

MKIK GVI ▪ 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. ▪ tel: 235-05-84 ▪ fax: 235-07-13 ▪ e-mail: gvi@gvi.hu ▪ Internet: www.gvi.hu 
127 / 127 

7.6. Ábra: Gyakorlati képzést nyújtó, ill. a tanulószerzıdéses képzést végzı cégek 
aránya a külföldi tulajdoni hányad szerint, 2006 (%) 
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Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 
 

A képzési ráfordítás a cégek 15%-ánál meghaladja a szakképzési hozzájárulás 
összegét. Azon cégek között, amelyek folytatnak gyakorlati képzést ez az arány 
30%, a gyakorlati képzést nem végzı cégek körében csak minden tizediknél haladja 
meg a ráfordítás a hozzájárulást. 

7.2. Táblázat: Azon cégek aránya, amelyeknél a képzési ráfordítás meghaladja, ill. 
nem haladja meg a szakképzési hozzájárulást, aszerint, hogy a cég folytatott-e 
gyakorlati képzést 2006-ban (%) 

 

Súlyozás: létszámarányos súlyok 
Forrás: SZMM – GVI adatfelvétel 

 


