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Bevezetés 
 

A magyar munkapiac jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedben, melynek 

következtében új jelenség jelent meg: a munkaerőhiány. Miközben egyre több szektorban jelentős 

hiánnyal küzdenek a vállalatok a képzett munkaerőt tekintve, addig több mint félmillió ember - 

a gazdaságilag aktív népesség több mint 10 százaléka - még mindig nem, vagy csak az állami 

közfoglalkoztatásban tud elhelyezkedni. A munkaerőhiány a gazdaság számára súlyos problémát 

jelent, mivel jelentősen visszaveti a vállalatok termelékenységét és tartós akadályt képez a 

versenyképesség kiépítése előtt. A legtöbb esetben a munkaerőhiány nem aggregált szinten 

jelentkezik, hanem a munkaerő kínálata és kereslete közötti szerkezeti eltérésből adódik. Állások 

maradnak betöltetlenek annak ellenére, hogy a gazdaság jelentős tartalék munkaerő-állománnyal 

rendelkezik, amelynek oka egyrészről, hogy a munkavállalók nem rendelkeznek a megfelelő 

képesítéssel és készségekkel, másrészt pedig az alacsony mobilitás következtében egyes földrajzi 

térségek munkaerő-ellátottsága visszaesik. Harmadikként a népesség nyugatra migrálását is 

tekinthetjük olyan tényezőnek, ami a munkaerőhiány jelenségéhez vezet. A magasabban képzett 

munkaerő esetében előfordul, hogy a munkakereslet és a -kínálat azért sem találkozik, mivel a 

vállalatok nem tudnak, a vállalat alacsony termelékenységéből kifolyólag olyan magas munkabért 

fizetni, ami megfelelne a jelentkező elvárásainak, vagy termelékenységének. Végül, az is 

hozzájárul a munkaerőpiaci hiányhoz, hogy a munkaerőpiacról kivonuló (nyugdíjba vonuló) 

kohorszok létszáma meghaladja a belépő kohorszok nagyságát, amit a korábban említett migráció 

tovább erősít. A továbbiakban részletesen áttekintjük a munkapiaci tökéletlenségek elméleti 

magyarázatait és a munkaerőhiány keresleti, illetve kínálati oldali okait, kiemelve azokat a 

felsorolt tényezőket is, amik ehhez Magyarországon hozzájárulnak – mindezt a rendelkezésre álló 

szakirodalmak alapján. 

  



5 
 

 

A munkaerőhiány elméleti megközelítései 
 

Amikor a munkáltatók nem tudnak megfelelő munkaerőt felvenni az üres álláshelyek 

betöltésére, akkor munkaerőhiány lép fel a gazdaságban. A munkaerőhiány egy hosszan fennálló 

munkapiaci egyensúlytalanság a kínálat és kereslet között, amelynél a munkavállalók iránti 

kereslet meghaladja azon munkavállalók kínálatát, akik adott bérek és munkafeltételek mellett, 

egy adott időpontban és helyen képesek és hajlandók lennének munkába állni (Barnow, Trutko 

és Piatak, 2013).  

A standard közgazdasági elmélet szerint a munkapiacon fellépő hiány (vagy másnéven a 

munkavállalók iránti túlkereslet) a munkáltatók által felkínált bérek emelését idézi elő, amely a 

munkakínálat növekedését eredményezi és visszafogja a pótlólagos keresletet, míg a piac vissza 

nem tér eredeti egyensúlyi állapotába. A neoklasszikus közgazdaságtan tehát feltételezi, hogy a 

szereplők azonnal reagálnak a piaci körülmények változására, így a piac újra kitisztul. 

Tartós munkapiaci hiány a piaci súrlódások miatt alakul ki. Az eleve nem tökéletes 

munkapiac esetén a standard elmélet feltevései több oldalról is sérülnek. Egyrészt, a munkaerő-

állomány nem homogén, hanem különböző ismérvek szerint strukturált termelési tényező. 

Másrészt, a munkaerőpiac korlátozottan átlátható és korlátozottan rugalmas. Harmadrészt, a 

munkaerőpiaci szereplők reakciói időben késleltetettek és nem tökéletesen informáltak. Végül, a 

tőke és az élőmunka nem helyettesíthető egymással korlátlanul (László Gyula, 1996). 

A munkapiaci frikciók következtében fellépő hiány a rendelkezésre álló munkaerő nem 

megfelelő kihasználtságát és potenciális kibocsátásbeli veszteségeket okoz, ami végső soron a 

gazdaság nem hatékony működését eredményezi. 
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A munkaerőhiány formái 
 

A munkaerőhiány esetén különbséget kell tenni kvantitatív és kvalitatív munkaerőhiány 

között (Adams et al., 2000). Kvantitatív munkaerőhiány esetén aggregált szintű hiány áll fenn 

munkavállalókból a munkapiacon. A kvantitatív hiány jellemzően (közel) teljes 

foglalkoztatottságnál jelentkezhet, mivel ekkor a kínálatot meghaladó munkaerő-kereslet esetén 

nehéz új munkaerőt toborozni a betöltetlen álláshelyekre. Ennek eredménye, hogy az üres állások 

magas arányához alacsony munkanélküliségi ráta párosul, azaz magas a Beveridge-mutató1. Ha 

a kereslettöbblet csak egy régión belül lép fel, akkor földrajzi egyenlőtlenségről beszélhetünk.  

Ezzel szemben kvalitatív munkaerőhiány akkor jelentkezik, ha a munkakínálat és 

munkakereslet nagyjából egyensúlyban van, azonban egyszerre nagy a betöltetlen üres 

álláshelyek aránya és magas a munkanélküliségi ráta. Ez azt jelzi, hogy a piac keresleti és kínálati 

oldala nem megfelelően illeszkedik egymáshoz, amelyet okozhat az álláskeresők nem megfelelő 

szintű képzettsége, illetve az állással kapcsolatos preferenciái.  

A munkaerőhiány keresleti és kínálati okai 
 

Az üres álláshelyek aránya képet ad egy adott munkapiac kínálatának és keresletének adott 

időpontbeli viszonyáról. Munkaerőhiány egyrészt akkor alakul ki, ha az új munkaerő iránti igény 

gyorsabban vagy tartósabban emelkedik a munkaerő kínálatánál, így túlkereslet alakul ki, vagy 

ha a munkaerő kínálata gyorsabban csökken, mint a kereslete. Jellemzően a két hatás valamilyen 

kombinációja mozgatja a munkapiacot, ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen tényezők 

határozzák meg a keresleti és a kínálati oldalt. 

 

                                                           
1 A Beveridge-arány az üres álláshelyek arányának (V) és a munkanélküliségi rátának (U) a 

hányadosa, tehát V/U. 
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Kvantitatív munkaerőhiány 

Kvantitatív munkaerőhiány esetén a gazdaságban felkínált összes munkaerő mennyisége 

nem éri el a keresett mennyiséget. A munkaerő iránti túlkeresletet okozhatja a gazdaság 

növekedésének gyorsulása, egy bizonyos szektor termékei vagy szolgáltatásai iránti 

megnövekedett kereslet, illetve a termelési tényezők relatív árának változása.  

A gazdaság megemelkedett összjövedelme általánosságban a gazdaság növekedésének a 

következménye. A megnövekedett összjövedelem pótlólagos keresletet biztosít a fogyasztási 

termékek iránt, amely növeli a vállalatok termelési tényezők - közöttük a munkaerő - iránti 

keresletét. Fontos azonban kiemelni, hogy a gazdaság növekedése nem minden esetben vezet a 

foglalkoztatás bővüléséhez, mivel a munkaerő iránti kereslet erősen függ a szektor munkaerő-

intenzitásától. 

Ha a fogyasztási kereslet emelkedése egy adott szektor termékei vagy szolgáltatásai iránt 

jelentkezik, akkor a munkaerő-kereslet a szektorok között tolódik el. Egy iparág termékei iránti 

megnövekedett kereslet származhat fogyasztói preferenciabeli változásokból, vagy a társadalom 

korszerkezetének változásából (pl. egészségügyi termékek iránti kereslet növekedése). Végül a 

munkaintenzív szektorokban, az input árak relatív emelkedésénél, a humán munkaerő a termelési 

folyamatban bizonyos mértékben helyettesítője a költségesebb technológiának.  

A munkaerő-kínálat visszaesése az aktív korú munkaerő-állomány csökkenése és az 

alacsony részvételi arány következménye. Az aktív munkaerő arányának csökkenését elsősorban 

a demográfiai trendek befolyásolják, amely meghatározza a munkaerő-állomány méretét, 

korszerkezetét és nemi összetételét. Ha a munkaerőpiacról kivonuló kohorszok létszáma 

magasabb, mint a munkaerőpiacra kerülő, pályakezdő kohorszok létszáma, akkor ez is 

hozzájárulhat a munkaerő hiányához. Másrészről pedig az aktív korúak elvándorlása is jelentős 

hatással bír a munkaerő-állomány alakulására.  

A részvételi arány visszaesése a munkaerő-állomány bizonyos szegmenseit kiemelten érinti, 

akár az inaktivitásukhoz is vezethet. Az inaktívvá válástól veszélyeztetett csoportok a női 

munkavállalók, a fogyatékkal élők és a képzetlen bevándorló lakosság (OECD 2010, 2012). 

Ha a kvantitatív munkaerőhiány regionális szinten jelentkezik, akkor a munkapiac kínálati 

és keresleti oldalának földrajzi egyenlőtlensége miatt alakul ki túlkereslet (alulkínálat) a 
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munkaerő iránt. Ekkor az ország egyes régióiban hiány, míg másikban többlet alakul ki annak 

ellenére, hogy az ország elegendő munkaerő-állománnyal rendelkezik. A munkapiac regionális 

egyenlőtlensége a munkavállalók alacsony mobilitása miatt magas munkanélküliségi rátához és 

tartós munkaerőhiányhoz vezet. 

 

Kvalitatív munkaerőhiány 

Kvalitatív munkahiánynál a munkaerő iránti kereslet a munkapiac egy szegmensében - egy 

kiemelt szektorban, egy konkrét állás esetén vagy egy adott képzettségi szint esetén - magasabb 

ugyanezen szegmensek kínálatánál. Ezzel egy időben a munkapiac többi szegmensében viszont 

túlkínálat áll fenn, így aggregált szinten magas munkanélküliséggel jár. 

A kvalitatív munkahiány alapvetően a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldal 

meghatározó jellemzőinek eltéréseiből adódik. Ezeket az egyezésbeli tökéletlenségeket 

alapvetően a képzettségbeli eltérések, a preferenciabeli eltérések, valamint az információ hiánya 

okozhatja. 

Kínálati oldalon a nem megfelelően megválasztott képzési orientáció erősíti a képzettségbeli 

hiányt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők növekvő száma ellenére bizonyos szektorokban - 

mint az informatika, egészségügy – nagy mértékű munkaerőhiány van. 

Keresleti oldalon pedig a munkaerő-toborzási folyamat során jelentkező merevség járul 

hozzá képzett munkaerő iránti hiányhoz, mint például a nem megfelelő csatornán történő 

álláshirdetés és – főként a kis- és középvállalatok esetében – az alacsony toborzási aktivitás. 

A preferenciákbeli eltérések a munkáltató és munkavállaló oldalán akkor jelentenek 

akadályt, ha a munkakör betöltésére alkalmas, aktív korú álláskereső nem hajlandó az adott 

munkafeltételek mellett (például felkínált bér) elvállalni az állást. Lehetséges, hogy a 

munkavállaló nem hajlandó elvállalni a munkát az alacsony bérezés fejében, a munkavállaló 

pedig cége alacsony termelékenysége miatt nem tud többet fizetni. Mivel pedig nem felel meg a 

munkavállaló rezervációs bére a munkaadó fizetési hajlandóságának, ez munkaerőhiányhoz 

vezethet. 

Végül a rendelkezésre álló információban jelentkező eltérések is okozhatják a 

munkaerőhiány növekedését. Ebben az esetben egyrészről a toborzási folyamat során az 
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álláskereső képzettségéről fennálló információs aszimmetria korlátozza a hiány betöltését, 

másrészt a nem megfelelő információ-áramlás az üres álláslehetőségekről a munkáltató irányából 

a munkavállaló felé is akadályt jelenthet.  

 

Munkapiaci egyensúly: munkapiaci feszesség Magyarországon 
 

Mint korábban már írtunk róla, kvantitatív hiány akkor lép fel, ha a munkaerőpiaci kereslet 

meghaladja a kínálatot. A munkaerő kereslet és kínálat együttes alakulását megragadó mutató a 

munkapiaci feszesség, amely az egy munkanélkülire jutó üres álláshelyek számával fejezhető ki. 

Ha ez az arány magas, akkor feszes munkapiacról (munkapiaci túlkeresletről) beszélünk, hiszen 

ekkor munkáltatók új munkaerő felvételét tervezik, így az álláskeresők nagy eséllyel találnak 

betöltetlen pozíciót. 
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Forrás: Eurostat és KSH 

Megjegyzés: A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek munkaerő-állományhoz viszonyított aránya 

a 15-74 éves népesség körében (ILO). Az üres álláshelyek aránya pedig az üres álláshelyek betöltött 

és betöltetlen álláshelyekhez viszonyított aránya (Eurostat). Az ábrán az üres álláshelyek aránya és a 

munkanélküliségi ráta alakulása látható egymáshoz viszonyítva. Mindkettő négy negyedéves 

mozgóátlagként adódik az egyes negyedéves adatokból. Az ábrán a KSH munkanélküliségi adatainak 

közfoglalkoztatottak számával korrigált értéke szerepel (lásd Scharle 2016), azonban a célnak 

megfelelő pontos adatok hiányában az üres álláshelyek arányát nem korrigáltuk. A közfoglalkoztatás 

olyan programokat foglal magába, amiket tartós munkanélküliek számára indítanak, s amelyek 

finanszírozását az állami költségvetés biztosítja, továbbá a segélyt igénylők számára kötelező a 

programban való részvétel (Scharle, 2016). 

 

A munkapiac feszességének alakulását a Beveridge-görbe (Beveridge, 1944) mutatja meg, 

amely a munkanélküliségi ráta és az üres álláshelyek aránya közötti kapcsolatot jeleníti meg. A 

görbe mentén való elmozdulás a ciklikus komponensek változását mutatja, míg a görbe eltolódása 

a munkapiac strukturális változásával hozható összefüggésbe. Az 1. ábra Magyaroszág és az EU-

2009Q4

2010Q4
2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

2016Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4 2013Q4

2014Q4

2015Q4

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5

Ü
re

s 
ál

lá
sh

el
y

ek
 a

rá
n

y
a 

(%
)

Munkanélküliségi ráta (%)

Magyarország EU-28

1. ábra:  A Beveridge-görbe Magyarországon és az Európai Unióban  

(2009. IV. negyedév – 2016. III. negyedév) 
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28 országok Beveridge-görbéjének alakulását mutatja 2009 negyedik negyedéve és 2016 harmadik 

(Magyarország esetében  2016 negyedik) negyedéve között. 

Hazánkban 2009 negyedik negyedévében – recessziós várakozásoknak megfelelően –, az 

üres álláshelyek aránya relatíve alacsony volt (0,9%2), ami az aktív munkanélküli álláskeresők 

magas arányával (11,5%) párosult. Ez azt jelenti, hogy sokkal többen kerestek munkát, mint 

amennyi üres álláshely elérhető volt. A recesszió alatt a gazdaság a görbén jobbra mozdult el (bár 

az üres álláshelyek aránya kismértékben nőtt), vagyis üres munkahelyek alacsony száma és a 

tovább növekvő munkanélküliség miatt a munkapiac még lazábbá vált (azaz túlkínálat 

jelentkezett).  A válságból való kilábalás időszakában, 2013 második felétől kezdve, a munkapiac 

feszessége ismét növekedni kezdett. 2016 negyedik negyedévére pedig a csökkenő 

munkanélküliségi ráta (9,5%) és az üres álláshelyek bővülése (üres álláshelyek aránya 2016 IV. 

negyedévében 1,9%) végül a 2009 végén megfigyelhetőnél jóval feszesebb munkaerőpiaci 

feltételeket teremtett3. A Beveridge-görbe kifelé tolódása (adott munkanélküliség mellett nőtt az 

üres álláshelyek száma) ugyanakkor arra utal, hogy a munkapiaci súrlódások nőttek a magyar 

munkaerőpiacon. A munkapiaci súrlódások következtében a munkapiac kínálati és keresleti 

oldala nehezebben találkozott, kvalitatív munkaerőhiányt tapasztalhattak a munkapiaci 

szereplők, azaz csökkent a munkapiac hatékonysága.  

Hazánkra az elmúlt években az EU-átlaghoz viszonyítva magasabb munkanélküliségi ráta 

és az üres álláshelyek relatíve alacsony aránya jellemző4. A Beveridge-görbe aggregált szinten a 

kvantitatív munkahiányt méri, azonban nem ad információt az üres állások szerkezetbeli 

megoszlásáról. Az Európai Parlament 2015-ös tanulmánya5 alapján az EU tagállamokhoz 

viszonyítva hazánkban a munkaerőpiaci feszesség közepes, míg a szektorális munkaerőhiány az 

ipar, a szolgáltatások és az építőipar területén kiemelten magas. Az Európai Unió egészével 

szemben – melynél 2016 második negyedévében a magas, 9%-os munkanélküliségi ráta az üres 

                                                           
2 A szövegben szereplő százalékos adatok az ábrán is megjelenített négy negyedéves mozgóátlagok. 
3 Mivel nem álltak rendelkezésünkre a korrigáláshoz szükséges közfoglalkoztatott-szám adatok a válságot 

megelőző időszakból, így nem tudunk a válság előtti időszakhoz viszonyítani az ábrán. 
4 Az Európai Unióra vonatkozó aggregált adatok 2016 IV. negyedévére nem álltak még rendelkezésre, 

Magyarország esetében azonban igen, ez utóbbi esetben ez az adatpont is szerepel az ábrán. 
5 Európai Parlament (2015) 
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álláshelyek magas arányával párosult, ezért kvantitatív munkaerőhiány nem látható –, hazánkban 

mind kvantitatív, mind kvalitatív munkaerőhiány jelen van. 

 

A munkaerőhiány lehetséges okairól 
 

A Magyarországon megfigyelhető munkaerőhiánynak tehát mind kvantitatív, mind pedig 

kvalitatív formája jelentkezik, melyhez különböző tényezők járulnak hozzá. A kvantitatív 

munkaerőhiány jelenségét idézi elő egyrészt, hogy a munkapiacon megjelenő kohorszok eltérnek 

a munkapiacról kivonuló, nyugdíjba vonuló kohorszok méretétől. Másrészről pedig az aktív korú 

népesség nyugatra történő vándorlása is a munkaerőhiány irányába hat. Ez azonban átvezet a 

kvalitatív munkaerőhiányhoz, amennyiben a hazai munkakínálat átlagos végzettsége, részben a 

jól képzettek elvándorlásának köszönhetően, alacsonyabb, mint szükséges lenne. A kvalitatív 

munkaerőhiány létrejöttéhez hozzájáruló jelenség, hogy a munkavállaló és a munkaadó 

preferenciái nem egyeznek meg, ennek egy lehetséges oka, amikor a munkaadó által felkínált 

munkabér nem felel meg a munkavállaló elvárásainak, és a vállalat alacsony termelékenysége 

nem teszi lehetővé a munkaadó számára magasabb munkabér kifizetését. 

Az idősödő társadalmakban jelenthet különösen problémát, hogy a munkapiacról kivonuló, 

korábban aktív munkavállalók rétege nagyobb, mint a munkapiacra újonnan bekerülő aktív 

népesség. Ez vezethet munkaerőhiányhoz, ugyanis a foglalkoztatottak közül kikerülő népesség 

után keletkező „reziduális” munkaerőkereslet így nagyobb lehet, mint az újonnan rendelkezésre 

álló, fiatal kohorszból kikerülő munkakínálat. Ezt a hiányt fokozhatja az aktív korú népesség 

elvándorlása. Ennek a hatásnak szoros értelemben véve hiányzik a szakirodalma, azonban a 

korosztályi,  munkaerőpiacra gyakorolt hatásokkal foglalkozik például Skans 2005-ös cikkében. 

A tanulmány a svéd helyi munkaerőpiacokra vonatkozó panel adatbázis alapján (1985 és 1999 

között), a változó korstruktúra hatásait vizsgálja az aggregált munkapiaci teljesítményre. Az 

empirikus eredményeik azt alátámasztják, hogy a munkapiaci teljesítményre hatást gyakorol a 

munkaképes korú népesség összetétele. Ezen túl azonban leginkább azzal foglalkozik cikkében 

Skans, hogy a fiatalok hogyan élvezik annak előnyét, hogy nagyobb kohorszba tartoznak. Tehát, 
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a kohorszhatásokat vizsgálja a munkaerőpiacon, azonban nem a munkaerőhiánnyal 

kapcsolatban. 

Az elvándorlás strukturális hiányokat hozhat létre a munkaerőpiacon, de hatása függ a be- 

és kivándorlás szerkezeti összetételétől (Hárs Ágnes, 2015), és számít, hogy az országban 

maradóknak és az emigrálóknak milyen a szakértelmük, képzettségük. Amikor az aktív korú 

népesség magasabb képzettségű része vándorol ki, például orvosok, vagy mérnökök azt a 

szakirodalom „brain drain”-nek nevezi. Ezen túl, a szakirodalomban a migráció munkaerőpiaci 

hatásaival, egyrészt Kelet- és Közép-Európában (főképp Romániában) foglalkoznak az emigráció 

nézőpontjából (Frunză, R., Maha, L. G., & Mursa, C. G., 2009; Pociovalisteanu, D. M., & Badea, L., 

2013), míg a „befogadó országok” közül például Németországban írnak a befogadás 

szemszögéből (ez most témánk szempontjából kevésbé releváns, de lásd például: Alvarez-Plata, 

P., Brücker, H., & Siliverstovs, B., 2003). Előbbiekben beszámolnak arról, hogy bizonyos 

ágazatokban a vállalatoknak nehézséget jelent szakképzett munkaerőt találniuk, miközben 

növekvő bérköltségekkel kell szembe nézniük. Ugyanakkor a szerzők 2025-re 2002-höz képest 2,3-

szoros növekedést várnak Romániában a munkaerőhiány mértékében (Frunză, R., Maha, L. G., & 

Mursa, C. G., 2009). Az emigráció miatt munkaerőhiány keletkezik az építőiparban, a 

textiliparban, a szállodákban, idegenforgalomban, valamint a fa- és bútoriparban, így ezekben az 

ágazatokban munkaerő-importra szorul Románia. Pociovalisteanu és Badea tanulmánya szerint 

(2013), az ország az „agyelszívás” (brain drain) jelensége miatt számos költséggel szembesül, mint 

a legjobb munkásaik hiánya, vagy impliciten az oktatásba fektetett közpénzek megtérülésének. 

Emellett, a migráció és emigráció munkapiaci hatásait vizsgáló cikk (Zaiceva, A., 2014) a 

kivándorlás hatásait vizsgálja a munkabérekre és a munkanélküliség csökkenésére, azonban a 

munkaerőhiánnyal nem igazán foglalkozik (a szakképzettség hiánya viszont megjelenik). A 

tanulmány alapján fontos szerepet játszik az is, hogy a munkájuk helyettesítője-e egymásnak, 

vagy kiegészítője a kivándorlóknak és az itthon maradóknak. Ha helyettesítője, akkor a 

munkanélküliség csökkenhet, hiszen az emigrálók pozícióira pályázhatnak az itthon maradtak. 

Ugyanígy, ha a munkanélküliek vándorolnak ki, az is a munkanélküliség csökkenése irányába 

hathat. Azonban, ha kiegészítője, akkor ez a munkanélküliség növekedéséhez is hozzájárulhat, 
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hiszen a kevesebb képzett munkaerő mellé, kevesebb alacsonyabban képzett „segítséget” 

szükséges felvenni (például orvosok és asszisztenseik). Emellett, ha a kivándorlók releváns 

végzettséggel, képességekkel rendelkeznek, akkor ez a munkaerőhiány erősödéséhez járulhat 

hozzá (Zaiceva, A., 2014). 

A kvalitatív munkaerőhiány oka lehet az, amikor a munkaadó a vállalat alacsony 

termelékenysége miatt nem tud a munkavállalónak megfelelő munkabért fizetni. Ez egy speciális 

formája annak az esetnek, amikor a két fél preferenciái a munkával kapcsolatban nem egyeznek 

meg. Másrészről probléma lehet a megfelelő infrastruktúra, s ebből fakadóan a mobilitás hiánya, 

mely lehetetlenné teszi egyes esetekben a munkavállaló potenciális munkahelyre eljutását 

(például megfelelő buszjárat hiánya falvak esetében). E témákról azonban nem áll rendelkezésre 

a fejlett piacgazdaságokra vonatkozó megfelelő szakirodalom, ugyanis a fejlett nyugati 

országokban ezek kevésbé, vagy egyáltalán nem merülnek fel problémaként (az eltérő 

preferenciák megjelenhetnek, de ez nem vezet munkaerőhiányhoz). Ezzel szemben, 

Magyarországon, az itt megjelenő problémáról számos cikkben írnak (Bartus Tamás, 2003; Kertesi 

Gábor, 2000; Köllő János, 1997, 2002, 2006), ugyanis a faluban élő munkaerő esetében számít, hogy 

mekkora költséggel jár számára a lokális munkaerőpiacra eljutni, s ez befolyásolja azt is, hogy 

mekkora munkabért hajlandó elfogadni. Ha a vállalat nem tud olyan bért kínálni, amibe már be 

van építve az ingázás költsége, akkor ebből is fakadhat, hogy a vállalat munkaerőhiánnyal 

szembesül. 

Köllő János 1997-es tanulmányában a helyi munkanélküliségben megmutatkozó regionális 

különbségek és az ingázás kapcsolatát vizsgálta. Mivel a „béregységben mért fajlagos autózási 

költség” többszöröse hazánkban a nyugat-európainak (a cikk írásakor), ezért tömegközlekedési 

lehetőségek a munkapiaci egyenlőtlenségeket is jobban befolyásolják. A szerző – többek között 

azt találta –, hogy a magas munkanélküliséggel jellemezhető települések esetében a helyi 

közlekedés javítása, illetve szubvencionálása elősegíthetné a munkanélküliség csökkenését, 

amennyiben a települést jó állapotú városi munkaerőpiacok veszik körül. Ugyanakkor, ha nem is 

csökkentené nagymértékben a támogatás vagy fejlesztés a munkanélküliséget, az bizonyos, hogy 
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olyan jelentős mobilitási korlátokat távolítana el, amik minden munkavállaló helyzetét nehezítik 

az adott településen. 

A helyi közlekedési kapcsolatok fejletlenségének a falusi munkanélküliség viszonylag 

magas szintjének állandósulására való hatását vizsgálta Kertesi Gábor (2000). A szerző a faluban 

élő, potenciális városi munkavállalókra épített ingázási modelljét tesztelte a KSH 1996-os 

mikrocenzusának egyéni adatai, valamint az 1994-1995-ben összeállított közlekedési adatbázis 

településszintű adatai alapján. Eredményei megerősítik a korábbiakat, mely szerint a vizsgálat 

idejekor, a falusi népesség körülbelül egyharmada számára a környező városok irányába 

megoldatlan volt az ingázás. További hátrányt jelent, ha kedvezőtlen regionális és közlekedési 

adottságokkal jellemezhető településen valaki alacsony iskolázottságú. A kistérségen belüli 

közlekedés javíthatna a helyzeten. 

Köllő 2002-es cikkében tovább elemezte az ingázási költségek regionális munkanélküliségi 

különbségek fenntartására gyakorolt hatásait. Számításaival alátámasztotta, hogy a 

munkanélküliség felszívását jelentősen nehezítik a közlekedés költségei. A vizsgált adatok 

alapján öt-tízezer forinttal kellett átlagosan csökkentenie (nettó átlagkereset mintegy 5-10%-a6) a 

nettó „bérigényét” valakinek, hogy egy 1 órányi ingázással megközelíthető munkahelyre 

potenciális jelentkező lehessen. Ugyanakkor arra jutott a szerző, hogy a legelesettebb régiók 

munkanélküli esélyeiben tapasztalható jelentős romlás valószínűleg inkább a „válságrégiók 

városi munkaerőpiacainak leromlott” állapotának köszönhető (gyors növekedés hiánya, helyette 

stagnálás), mintsem a közlekedési költségek általános  emelkedésének.  

A korábbi eredményekből kiindulva, Bartus Tamás cikkében (2003) arra a kérdésre kereste 

a választ, hogy az ingázás valószínűségére hogyan hat a lakóhely és a potenciális munkahely 

közötti távolság. A vizsgálat alapjául egy 2001-ben készített kérdőíves adatfelvétel szolgált, ami 

munkanélküli-járadékban részesülő egyénekre terjedt ki, akik egy adott intervallum alatt végül is 

elhelyezkedtek. A tanulmány, témánk szempontjából fontos eredményei közé tartozik, hogy ha a 

munkaadó nem járul hozzá az ingázás költségeihez, akkor csak 20-40% a valószínűsége az 

                                                           
6 Saját számítás a KSH 2002-es bruttó átlagkeresetekre vonatkozó adata és a NAV adótáblája alapján 

(Forrás: http://bit.ly/2rGv25a és http://bit.ly/2rGdHsW). 

http://bit.ly/2rGv25a
http://bit.ly/2rGdHsW
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ingázásnak. Ugyanakkor, az ingázás szinte biztos, ha a munkaadó megtéríti az utazás költségét. 

Tehát, jelentős hatást gyakorol az ingázás valószínűségére az ebből származó költségek 

megtérítése, vagy annak hiánya. 

Végül, Köllő 2006-os írásában a helyi munkanélküliség illetve a közlekedési lehetőségek 

közötti kapcsolatok vizsgálatáról szóló tanulmányokon túlmutatóan a mérési hiba 

problematikáját igyekszik kiküszöbölni módszertanilag. A szerző vizsgálatai megerősítik a 

korábbi következtetéseket, azonban a tömegközlekedési kapcsolatok sűrűsége és a helyi 

munkanélküliség közötti negatív kapcsolatot (1993-ban) a használt módszerrel történt becslés 

még erősebbnek mutatja. 

Az előzőkben bemutatott cikkekben bár gyakran az ingázási költségek és a 

munkanélküliség kapcsolata állt a középpontban, mégis mindez alátámaszthatja azt a hipotézist, 

mely szerint a városi munkaadók azért is szembesülhetnek munkaerőhiánnyal (a falusi 

munkavállalók pedig munkanélküliséggel), mert a bérekbe nem tudják beépíteni a munkavállaló 

utazási költségeit. 

 

Összefoglalás 
 

Az előzőkben tehát a munkaerőhiány kérdését jártuk körbe, és ennek Magyarországon 

megfigyelhető jellegzetességeivel foglalkoztunk, valamint a szakirodalomban fellelhető 

említésekre is kitértünk. Mint azt a szakirodalmak hiánya is mutatja, a munkaerőhiány egy olyan 

jelenség, ami nyugaton kevésbé fordul elő. Ahol azonban előfordul (például hazánkban), ott 

általában nem a munkaerőpiac egészét érinti, hanem bizonyos ágazatokat érint a szakképzett 

munkaerő hiánya, vagy például a munkaadó és a potenciális munkavállaló preferenciái nem 

egyeznek meg, ami betöltetlen álláshelyeket, munkaerőhiányt eredményezhet. 
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