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Összefoglaló 

A GVI egy korábbi publikációjában foglalkoztunk az automatizálás várható hatásaival 

a általában és – magyar foglalkoztatási adatok alapján – a magyar munkaerőpiacra1. 

Az nemzetközi irodalom arra hívja fel a figyelmet, hogy az automatizáció elterjedése 

jelentős változásokat hozhat a munkaerőpiacon. Az új technológiák terjedése egyes 

szakmák teljes automatizációját, más szakmákban pedig a szakma feladatainak 

átalakulását eredményezhetik. A folyamat az automatizálható szakmákban a 

képzetlen munkaerő iránti kereslet csökkenését, más területeken pedig a magasan 

képzett munkaerő iránti kereslet jelentős növekedését okozhatja.  

Az alábbi elemzésében a magyarországi munkaerőpiac 2012 és 2016 közötti változásait 

vizsgáljuk az automatizáció által potenciálisan érintett szakmákra vonatkozóan A 

NAV település szintű foglalkoztatási adatai alapján. Az eredmények arra mutatnak, 

hogy az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya 2012-16 között enyhén 

növekedett. Míg az automatizálható szakmákon belül megfigyelhető, hogy az iparban 

és az építőiparban csökkent a foglalkoztatottak száma, addig a szolgáltatások és a 

járművezetés és logisztika területén a foglalkoztatottság növekedése mutatható ki. 

Területi szinten az automatizációnak való kitettség viszonylag stabilnak mondható, 

ám a leginkább érintett járásokban az automatizálható szakmákban dolgozók 

arányának folyamatos növekedése figyelhető meg. 

 

Kulcsszavak: automatizáció, munkaerőpiac, foglalkoztatottság, Magyarország, 

területi adatok 

 

  

                                            
1 Lásd Nábelek Fruzsina- Sturcz Anikó - Tóth István János. 2016. Az automatizáció munkaerő-piaci 
hatásai. Járási munkaerő-piacok automatizációs kitettségének becslése, GVI, Kutatási Füzetek 
2016/4. http://gvi.hu/files/researches/483/aki_2016_elemzes_161023_2.pdf  

http://gvi.hu/files/researches/483/aki_2016_elemzes_161023_2.pdf
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Bevezetés 

Az új (digitális) ipari forradalom jelentős átalakulást hoz a munkaerőpiacon. Az új 

technológiák elterjedésével egyes szakmák teljes automatizációja, bizonyos szakmák 

esetében pedig a szakmához kötődő feladatok jelentős átalakulása várható. A 

technológiai változások következményeként az automatizálható szakmák esetében a 

munkahelyek számának csökkenésére, így a képzetlen munkaerő iránti kereslet 

csökkenésére, míg más területeken ezzel párhuzamosan a magasan képzett munkaerő 

iránti kereslet növekedésére kell számítani. Az automatizáció terjedését mutatják a 

különböző adatgyűjtésre, -rögzítésre és -feldolgozásra kifejlesztett szoftverek 

szélesebb körű használata, az internetes értékesítés és az önkiszogáló vásárlás 

térnyerése és nem utolsó sorban az ipar és logisztika területén megfigyelhető 

robotizáció. Utóbbi kapcsán a roboteladásokat vizsgálva az International Federation 

of Robotics 2017-es jelentése megállapítja, hogy Európában és ezen belül Közép-Kelet-

Európában a roboteladások folyamatos növekedése figyelhető meg.  Az automatizáció 

tehát egyre nagyobb mértékben érinti a régiót és így Magyarországot is, ezért érdemes 

megvizsgálni, hogy a folyamat hogyan hathat a magyar munkaerőpiacra. 

2016-os elemzésünkben2 azt vizsgáltuk, hogy a már a világon létező és alkalmazott – 

tehát nem tesztelés alatt álló – technológiákat figyelembe véve, hogyan érintheti az 

automatizáció a magyarországi munkaerőpiacot. Az elemzés során az 

automatizálható szakmák körét szűken értelmezve 55 olyan Magyarországon létező 

foglalkozást találtunk, amelyek a meglévő technológiák bevezetésével kiválthatóak 

lennének. Az érintett szakmák harmada ipari, főként feldolgozóipari szakma, 

körülbelül egyötödük irodai adminisztratív jellegű, szintén ötödük a logisztikához és 

járművezetéshez kapcsolódó, a további szakmák pedig az építőiparhoz és a 

szolgáltatásokhoz sorolhatóak. Mindez természetesen nem jelenti a kiváltható 

szakmák biztos megszűnését, ugyanakkor ezekben a szakmákban az automatizálás 

várhatóan nagyobb erővel lesz jelen, így az automatizálás sokkal nagyobb 

valószínűséggel érinti az itt dolgozókat, mint a más szakmákban foglalkoztatottakat. 

Becslésünk szerint ezen szakmákat vizsgálva a magyarországi munkahelyek 

körülbelül 12 százaléka kiváltható lenne, ami 2015-ben 513 ezer foglalkoztatottat 

érintett volna. Területi szinten elmondható, hogy a leginkább megyék illetve járások 

azok, ahol a foglalkoztatottak száma viszonylag magasnak mondható. A potenciális 

negatív hatások azonban leginkább azokat a területeket érinthetik, ahol az 

álláskeresők aránya jelenleg is magas, az automatizáció pedig a jövőben nem 

megfelelő alkalmazkodás esetén további munkahelyek megszűnését jelentheti. Az ezt 

figyelembe vevő automatizációs kitettségi index (AKI) alapján a leginkább sérülékeny 

                                            
2 Lásd Nábelek Fruzsina- Sturcz Anikó - Tóth István János. 2016. Az automatizáció munkaerő-piaci 
hatásai. Járási munkaerő-piacok automatizációs kitettségének becslése, GVI, Kutatási Füzetek 
2016/4. http://gvi.hu/files/researches/483/aki_2016_elemzes_161023_2.pdf 

http://gvi.hu/files/researches/483/aki_2016_elemzes_161023_2.pdf
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járások az észak-magyarországi megyékben találhatóak, a kitettség pedig 

összefüggést mutat a járások fejlettségével. 

Alábbi elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy 2012 óta hogyan változott a magyarországi 

munkaerőpiac automatizációnak való kitettsége. Ehhez megvizsgáljuk, hogy 2012 és 

2016 között hogyan alakult megyénként és járásonként az egyes az egyes 

automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya. Az elemzés során a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottak számára vonatkozó 2012 és 2016 közötti adatait 

használtuk fel. A NAV eredeti adatai az adott év augusztusára vonatkozóan település 

szinten tartalmazzák szakmánként a foglalkoztatottak számát, melyet a munkaadók 

által bejelentett adatok alapján állítanak össze. Az elemzéshez a települési adatokat 

járási szintre aggregáltuk, így az adatok megmutatják, hogy az adott járásban az egyes 

FEOR kódok szerinti szakmákban hány főt foglalkoztattak az adott év augusztusában. 

Foglalkoztatottak az érintett szakmákban 

Az 55 kiválthatónak ítélt magyarországi szakmában minden vizsgált évben körülbelül 

félmillióan dolgoztak, a legkevesebben, 452 ezren, 2013-ban, míg a legtöbben, 535 

ezren, 2016-ban (lásd 1. ábra). Az automatizáció által potenciálisan érintett 

szakmákban dolgozók száma összességében nőtt 2012 óta, amely növekedést 

alapvetően konjunkturális hatásoknak lehet tulajdonítani. Arányuk az összes 

foglalkoztatotthoz viszonyítva szintén növekedést mutat, ugyanakkor ez a növekedés 

elenyésző, ami azt is mutatja, hogy az automatizálható szakmákban dolgozók aránya 

stabilnak mondható: mind 2012-ben, mind 2016-ban a magyarországi 

foglalkoztatottaknak körülbelül 12 százaléka dolgozott az érintett szakmákban. 

  



8/36 
 

1. ábra: Az automatizálható szakmákban dolgozók aránya az összes foglalkoztatotthoz 

viszonyítva, 2012-2016, százalék 

 
       

 2012 2013 2014 2015 2016  
Érintettek 

száma 
532 112 452 139 462 772 513 739 535 269  

Összes 

foglalkoztatott 
4 440 314 3 926 978 3 836 361 4 256 186 4 342 686  

Forrás: MKIK GVI 

 

Fontos megfigyelés, hogy 2016-ra a legtöbb automatizálás által érintett szakmában, 55-ből 40-

ben csökkent a foglalkoztatottak aránya 2012-höz viszonyítva. A legnagyobb csökkenés a 

szabó-varró szakmában figyelhető meg, ahol 2012-ben körülbelül 25 ezer főt 

foglalkoztattak, míg a következő években ez a szám 18 ezer főre csökkent. A 

legnagyobb arányú csökkenés a szűcs-szőrmefestő szakmában volt, ahol 2012-höz 

viszonyítva a foglalkoztatottak száma kevesebb, mint felére csökkent. A csökkenést 

mutató szakmákban azonban a változás kisebb mértékű volt, mint abban a 15 

szakmában, melyben nőtt a foglalkoztatottak száma: 40 szakmában 2012-höz 

viszonyítva 42 ezer fővel csökkent, míg a maradék 15 szakmában összesen 45 ezer 

fővel nőtt a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb növekedés az intézményi takarító 

szakmában figyelhető meg, ahol 2016-ra 10 ezer fővel nőtt a foglalkoztatottak száma.  

A foglalkoztatottak számának változása az érintett szakmákban szakmacsoportonként 

eltérő képet mutat. Az automatizáció által leginkább érintett ipar területén a 

foglalkoztatottak száma szakmánként átlagosan 1174 fővel csökkent 2012-höz 

viszonyítva. Szintén csökkenést mutat az építőipar (szakmánként átlagosan 634 fő). 

Az iparban és az építőiparban minden érintett szakmában a foglalkoztatottság 
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csökkenése figyelhető meg. Kis mértékben, szakmánként átlagosan 16 fővel csökkent 

az adminisztratív-irodai munkákat végzők száma 2016-ra. Ezen szakmacsoporton 

belül a könyvelők, a pénzügyi- és biztosítási adminisztrátorok, az adatrögzítők és a 

gépírók száma folyamatos csökkenést mutat, míg a különböző nyilvántartásokat 

kezelők (pl. készlet- és anyagnyilvántartók, szállítmányozási nyilvántartók stb.) száma 

2012 óta növekszik. A szállítás, járművezetés és logisztika valamint a szolgáltatások 

területén növekedés figyelhető meg: előbbi ágazatban szakmánként átlagosan 

körülbelül kétezer fővel, utóbbiban pedig körülbelül 1500 fővel nőtt a 

foglalkoztatottak száma 2012 óta (lásd 2. ábra). A járművezetés és logisztika területén 

a különböző járművezetők száma stabilnak mondható, míg az anyagmozgató-

gépkezelők és a rakodómunkások száma folyamatosan csökkent az utóbbi években. A 

targoncavezetők, a kézi csomagolók, a pult- és árufeltöltők száma ezzel szemben 

jelentős növekedést mutat. A szolgáltatások területén, mint már láthattuk, az 

intézményi takarítók száma jelentősen növekedett, és szintén viszonylag nagymértékű 

növekedés tapasztalható a hulladékosztályozók és a gyorséttermi eladók számában, 

míg a különböző pénztárosok és eladók száma viszonylag stabil 2012 óta.  

2. ábra: Az érintett foglalkoztatottak számának szakmánkénti átlagos változása az egyes 

szakmacsoportokban 2016-ban 2012-höz viszonyítva 

 
Forrás: MKIK GVI 
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Az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya területi 

szinten 

Mint látható, a potenciálisan automatizálható szakmákban dolgozók aránya 

országosan 2012 óta viszonylag stabilnak mondható, 12 százalék körül alakul, 

ugyanakkor 2013 óta minden évben enyhe növekedés figyelhető meg. Megyei szinten 

ugyanez a tendencia figyelhető meg: a legtöbb megyében kis mértékben nőtt az érintett 

szakmákban dolgozók aránya. Öt megyében – Bács-Kiskunk, Csongrád, Heves, 

Somogy és Tolna megyében – 2016-ra kis mértékben csökkent az ilyen szakmákban 

foglalkoztatottak aránya, ugyanakkor a csökkenés mértéke Heves megye kivételével 1 

százalékpontnál is alacsonyabb volt, azaz az érintettek aránya ezekben a megyékben 

is viszonylag stabilnak mondható. A potenciálisan automatizálható munkahelyek 

aránya minden vizsgált évben Fejér és Pest megyében volt a legmagasabb. Mindkét 

megyéről elmondható, hogy az érintett foglalkoztatottak aránya minden évben 

lényegesen magasabb volt, mint az országos arány: az öt vizsgált évre vonatkozóan 

Fejér megyében a foglalkoztatottak átlagosan 18 százaléka, Pest megyében pedig 17 

százalékuk dolgozott potenciálisan automatizálható szakmában. Komárom-

Esztergom, Vas és Jász-Nagykun-Szolnok megyében az arány szintén viszonylag 

magas, 14 százalék körül alakult. A legkisebb arányban minden évben Budapesten és 

Baranya megyében dolgoztak automatizálható szakmában, itt átlagosan a 

foglalkoztatottak 10-10 százaléka érintett (lásd 3. ábra). A megyék közül a legnagyobb 

mértékben Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén 

és Nógrád megyében nőtt a potenciálisan automatizálható szakmában 

foglalkoztatottak aránya. 
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3. ábra: Az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak átlagos aránya megyénként 2012 és 

2016 között az összes foglalkoztatotthoz viszonyítva, százalék 

 

Forrás: MKIK GVI 

Hasonlóan a megyei szinthez, járási szinten is megfigyelhető, hogy a leginkább érintett 

járások köre nem változott jelentősen az utóbbi években. Az automatizálható 

szakmákban dolgozók aránya mindegyik vizsgált évben a csengeri járásban volt, a 

legmagasabb. Ugyanakkor elmondható, az érintettek aránya ebben a járásban 

jelentősen csökkent 2012 óta: míg 2012-ben a foglalkoztatott közel fele érintett 

szakmában dolgozott, 2015 után ez az arány 40 százalék alatt volt. A legutolsó, 2016-

os adatok szerint leginkább érintett járások közül ugyanez a tendencia csak a 

sárospataki járás esetében figyelhető meg (2012-ben a foglalkoztatottak 27 százaléka, 

2015-től körülbelül 20 százalékuk dolgozik érintettet szakmában), a többi járásban az 

érintett foglalkoztatottak aránya vagy stabilizálódott, vagy kis mértékben növekedett. 

A leginkább érintett járások közül a legnagyobb mértékű növekedés a kisvárdai 

járásban figyelhető meg, itt az érintett szakmákban foglalkoztatottak aránya 2012-ben 

15 százalék volt, 2016-ban azonban ez az arány már 21 százalék. 2012-höz viszonyítva 

szintén jelentősen nőtt az érintettek aránya a záhonyi és a tiszaújvárosi járásban (lásd 

1. táblázat). 
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1. táblázat: Az automatizálható szakmákban dolgozók aránya a 2016-ban leginkább érintett 15 

járásban 2012 és 2016 között, százalék 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Csengeri 47,71 41,95 42,72 38,04 39,52 

Bicskei 34,69 37,95 37,28 35,03 34,16 

Gyáli 27,51 30,36 30,39 28,75 28,24 

Budakeszi 23,78 28,40 28,70 28,50 27,42 

Tiszaújvárosi 17,56 17,75 19,90 21,96 22,84 

Szentesi 22,53 21,25 21,28 21,97 22,78 

Záhonyi 16,34 18,53 20,47 21,14 22,24 

Jászberényi 21,01 22,56 20,99 22,77 22,18 

Szentgotthárdi 17,05 14,97 16,27 22,38 21,89 

Kisvárdai 15,46 15,12 18,16 17,50 21,44 

Sárospataki 26,65 24,49 24,84 18,79 20,87 

Rétsági 20,68 19,87 19,74 21,89 20,85 

Zalaszentgróti 20,72 20,86 21,39 20,11 20,44 

Vasvári 16,76 15,54 17,05 20,67 19,76 

Gyomaendrődi 18,51 18,25 17,36 18,75 19,11 

A legkevésbé érintett járások mindegyik vizsgált évben nagyrészt az alacsony 

foglalkoztatottsággal rendelkező járások voltak, mint például a cigándi, a 

bátonyterenyei, a téti vagy a putnoki járás. Ezekben a járásokban jellemzően 2012 óta 

nem változott vagy csökkent az érintett foglalkoztatottak aránya (lásd 2. táblázat). 

Budapest szintén kevésbé érintett, itt az automatizálható szakmákban dolgozók 

aránya minden vizsgált évben 10 százalék alatt volt, 2013 óta viszont kis mértékben nő 

az érintettek aránya (2012: 9,41%; 2013: 9,27%; 2014: 9,28%; 2015: 9,65%; 2016: 9,85%). 

2. táblázat: Az automatizálható szakmákban dolgozók aránya a 2016-ban legkevésbé érintett 15 

járásban 2012 és 2016 között, százalék 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Nyíregyházai 9,01 8,66 8,98 9,78 9,50 

Edelényi 10,90 10,71 9,22 9,66 9,21 

Bólyi 8,90 8,67 8,97 9,99 9,17 

Sárbogárdi 10,93 9,59 9,61 9,64 9,17 

Paksi 10,63 10,13 9,65 8,94 9,07 

Pécsi 7,16 7,91 8,12 9,07 9,05 

Kazincbarcikai 8,90 8,50 8,14 8,81 8,54 

Csurgói 14,25 9,53 8,24 9,58 8,53 

Martonvásári 7,89 7,80 8,35 9,26 8,47 

Szobi 14,13 9,79 9,67 8,10 8,46 

Tokaji 9,85 9,10 6,64 8,26 8,45 

Putnoki 11,30 7,19 7,47 7,32 7,77 

Bátonyterenyei 5,71 6,88 6,55 7,82 7,62 

Téti 8,06 7,45 6,68 7,55 7,39 

Cigándi 8,96 6,80 8,26 9,84 6,96 
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Mint látható, az automatizálás leginkább a viszonylag magas foglalkoztatottsággal 

rendelkező területeket érinti, ugyanakkor a leginkább sérülékenynek azok a területek 

tekinthetőek, amelyekben magas a munkanélküliek aránya, ezzel párhuzamosan 

pedig az automatizálás a jövőben veszélyeztetheti a már meglévő állásokat. Ezt a 

hatást járási szinten a tartósan állást keresők, a nyilvántartott álláskeresők, és az 

automatizálható szakmákban dolgozók arányából képzett Automatizációs Kitettségi 

Indexszel (AKI) mérjük. Az index maximum értéke 100 lehet, a magasabb érték pedig 

azt jelzi, hogy az adott járás az automatizálás potenciálisan negatív munkaerőpiaci 

hatásainak nagyobb mértékben kitett.  

Az AKI értékét 2014-től vizsgálva3 elmondható, hogy az érintettek arányának 

növekedésének megfelelően a legtöbb megyében a kitettségi index értéke is nőtt. A 

leginkább kitett megyék mindhárom vizsgált évben Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

volt, ahol az AKI értéke járásonként átlagosan 22 felett volt. Hasonló AKI-átlagokkal 

rendelkezik Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A legkevésbé kitett megyéknek 

Győr-Moson-Sopron megye tekinthető, ahol az AKI átlaga 13 alatt volt. A kevésbé 

érintett megyék közé tartozik még Veszprém és Komárom-Esztergom megye (lásd 3. 

táblázat). 

 

  

                                            
3 A tartósan állást keresők és a nyilvántartott álláskeresők arányára vonatkozóan járási szintű 
adatokkal 2014-re vonatkozóan rendelkezünk, így a kitettségi index ettől az évtől számítható. 
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3. táblázat - Az AKI megyénkénti átlagos értéke 2014 és 2016 között 

  

2014 2015 2016 

Budapest 18,8 19,0 19,1 

Baranya megye 19,4 19,7 19,5 

Bács-Kiskun megye 19,6 19,8 19,5 

Békés megye 17,7 18,2 18,0 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 20,3 20,7 20,6 

Csongrád megye 18,2 18,5 18,4 

Fejér megye 18,6 18,8 18,6 

Győr-Sopron megye 12,2 12,7 12,5 

Hajdu-Bihar megye 20,1 20,5 20,3 

Heves megye 19,7 19,8 19,6 

Komárom-Esztergom megye 16,9 17,0 17,1 

Nógrád megye 21,0 21,5 21,8 

Pest megye 20,0 20,1 20,2 

Somogy megye 19,0 19,3 19,3 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 22,2 22,2 22,5 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 19,1 19,4 19,7 

Tolna megye 18,7 18,6 18,6 

Vas megye 18,6 19,4 19,2 

Veszprém megye 16,6 16,8 16,6 

Zala megye 19,7 19,8 19,6 

  

Járási szinten a legmagasabb AKI értéket minden évben a legnagyobb arányú 

automatizálható szakmában foglalkoztatottal rendelkező csengeri járás éri el (minden 

vizsgált évben 30 feletti érték). A záhonyi, a baktalórántházai, a bicskei, a budakeszi és 

a gyáli szintén magas kitettségűnek tekinthető, mivel az AKI értéke ezekben a 

járásokban minden vizsgált évben 25 felett volt. Az AKI értéke a legalacsonyabb a 

Kapuvári, a Soproni, a Pannonhalmai és a Téti járásban (9 és 14 között) volt 

mindhárom vizsgált évben. 

  



15/36 
 

 

4. táblázat - Az AKI értéke a leginkább kitett 15 járásban 2014 és 2016 között  
2014 2015 2016 

Csengeri 34,0 31,7 32,4 

Záhonyi 27,6 27,9 28,5 

Baktalórántházai 25,9 26,6 26,8 

Bicskei 28,1 27,0 26,5 

Budakeszi 27,0 26,9 26,3 

Gyáli 26,7 25,9 25,7 

Kisvárdai 23,7 23,4 25,4 

Tiszaújvárosi 23,6 24,6 25,1 

Rétsági 23,3 24,4 23,8 

Sárospataki 25,8 22,7 23,8 

Salgótarjáni 22,8 23,2 23,7 

Nyíradonyi 24,0 23,3 23,4 

Szécsényi 22,9 22,3 23,2 

Szerencsi 23,0 23,4 23,0 

Dombóvári 21,6 22,1 22,9 

 

Következtetések 

A fentiekben 2012 és 2016 között vizsgáltuk az automatizáció lehetséges hatását a 

magyar munkaerőpiacon. Az elemzés alapját a már használatban lévő technológiák 

alapján automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya jelentette.  

Az adatok azt mutatják, hogy az automatizálható szakmákban dolgozók aránya 12 

százalék körül mozgott minden vizsgált évben, a legutolsó, 2016-os adatok alapján 

pedig körülbelül 535 ezer fő dolgozik potenciálisan automatizálható szakmában. Az 

automatizálható szakmákban dolgozók aránya 2013 óta kis mértékű, de folyamatos 

növekedést mutat. 

Az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak arányának alakulása a vizsgált öt 

évben szakmacsoportonként változó. Míg az iparban és az építőiparban az érintett 

szakmákban a foglalkoztatottak aránya csökkent, az adminisztratív szakmákban a 

foglalkoztatottak aránya viszonylag stabilnak mondható, a szolgáltatások és a 

járművezetés és logisztika csoportba tartozó szakmák esetében pedig növekedés 

figyelhető meg.  

Megyei szinten vizsgálva elmondható, hogy az automatizálható szakmákban 

foglalkoztatottak aránya hasonló tendenciát mutat, mint az országos tendencia: a 

legtöbb megyében az érintett szakmákban dolgozók arányának enyhe de stabil 

növekedése figyelhető meg 2012 óta. Az érintett foglalkoztatottak aránya Pest és Fejér 

megyében a legmagasabb, míg Budapesten a legalacsonyabb.  
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Járási szinten is megfigyelhető ugyanakkor, hogy az érintett foglalkoztatottak aránya 

jellemzően azokon a területeken a legmagasabb, ahol a foglalkoztatottság általában is 

viszonylag magas. Az automatizáció azonban leginkább azon járások munkaerő-

piacát veszélyezteti, ahol eleve magas az álláskeresők aránya, a jövőben pedig az 

automatizáció további munkahelyek megszűnésével járhat. Az ezt figyelembe vevő 

Automatizációs Kitettségi Index alapján a leginkább kitett járások között a kevésbé 

fejlett járások szerepelnek, az AKI átlagos értéke pedig az Észak-Magyarországi 

régióhoz tartozó megyékben a legmagasabb. 
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Függelék 

F1. táblázat: A foglalkoztatottak száma 2012 és 2016 között az 55 automatizálható szakmában 

FEOR 

-kód 
FEOR megnevezés 2012 2013 2014 2015 2016 

4113 Gépíró, szövegszerkesztő 4059 3060 3004 3139 3786 

4114 Adatrögzítő, kódoló 8569 7640 7582 7995 7818 

4121 Könyvelő (analitikus) 32347 26679 26585 28950 29469 

4122 Bérelszámoló 6071 5359 5286 6065 6411 

4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor 
7444 5642 5403 5560 5485 

4131 Készlet- és anyagnyilvántartó 14024 12753 13992 16273 16842 

4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó 4213 3837 4233 5083 5414 

4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó 1233 859 811 1227 1442 

4134 Humánpolitikai adminisztrátor 5357 4708 4829 5491 6163 

4136 Iratkezelő, irattáros 2471 2431 2519 2851 3048 

4221 Utazásszervező, tanácsadó 3698 3315 3251 3399 3433 

7511 Kőműves 20970 16773 17271 19590 19033 

7512 Gipszkartonozó, stukkózó 1314 1166 1184 1056 1009 

7514 Épületasztalos 5409 4328 4350 4865 4792 

7515 Építményszerkezet-szerelő 1983 1622 1764 1730 1534 

7531 Szigetelő 1329 996 974 1095 910 

7532 Tetőfedő 616 490 487 523 502 

7534 Burkoló 3157 2543 2668 2836 2752 

7535 Festő és mázoló 13714 10839 11102 12527 12350 

7538 Üvegező 806 616 644 719 709 

7111 Húsfeldolgozó 17044 13536 12176 12875 13589 

7112 Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósító 3242 1763 2034 2294 2002 

7113 Tejfeldolgozó, tejtermékgyártó 1512 993 830 1094 1267 

7114 Pék, édesiparitermék-gyártó 17119 13478 13255 14037 13720 

7211 Szabásminta-készítő 4256 2644 2449 2997 2807 

7212 Szabó, varró 25396 17924 17743 18919 18354 

7214 Szűcs, szőrmefestő 191 141 113 102 77 

7215 Tímár 48 35 32 34 27 

7216 Bőrdíszműves, bőröndös, 

bőrtermékkészítő, -javító 
4573 1838 1986 3381 3282 

7217 Cipész, cipőkészítő, -javító 4962 3706 3521 3481 3226 

7221 Famegmunkáló 6588 4427 3996 4418 4123 

7223 Bútorasztalos 10916 9116 9430 10643 10874 

7225 Kádár, bognár 122 103 108 137 134 

7231 Nyomdai előkészítő 2183 1784 1890 1984 2102 

7233 Könyvkötő 2387 1692 1612 1643 1646 

7327 Festékszóró, fényező 2821 2642 2961 3348 3479 

8211 Mechanikaigép-összeszerelő 33490 28812 27975 31738 34944 

8212 Villamosberendezés-összeszerelő 14234 12653 12194 13331 14304 

8411 Mozdonyvezető 4098 4003 3944 3970 4100 

8413 Villamosvezető 1300 1254 1192 1216 1247 
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8414 Metróvezető 402 422 421 444 401 

8423 Köztisztasági, településtisztasági gép 

kezelője 
2848 2404 2246 2150 2148 

8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató 

gép kezelője 
5698 4783 4795 5034 4723 

8425 Targoncavezető 19704 19898 21828 25021 28140 

9223 Rakodómunkás 60102 44589 46717 53985 56524 

9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő 11702 14584 16392 17348 19446 

9225 Kézi csomagoló 21933 24325 26538 28261 29345 

9112 Intézményi takarító és kisegítő 71814 62894 65813 74497 81936 

9113 Kézi mosó, vasaló 3813 2982 2940 3286 3565 

9115 Ablaktisztító 878 793 727 1006 506 

9212 Hulladékosztályozó 1658 1876 1982 3909 3444 

9235 Gyorséttermi eladó 4131 4001 4589 5427 6017 

5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros 19615 19053 19126 18953 18986 

5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője 8232 7292 7381 7794 8042 

5231 Kalauz, menetjegyellenőr 4316 4043 3897 4008 3840 

 

F2. táblázat: Az automatizálható szakmákban foglalkoztatottak aránya megyénként, 2012-2016, 

százalék 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Bács-Kiskun megye 12,3 11,7 11,9 12,3 12 

Baranya megye 9,5 9,9 9,8 10,7 10,5 

Békés megye 11,3 11,6 11,6 12,7 12,3 

Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye 

10,2 10,4 10,8 12,2 12,4 

Budapest 9,4 9,3 9,3 9,7 9,8 

Csongrád megye 11,5 11,5 10,9 11,3 11,3 

Fejér megye 17,2 18,2 18,5 19,3 18,7 

Győr-Sopron megye 12,2 12,5 12,6 13,2 12,8 

Hajdu-Bihar megye 10,6 11,1 11 11,9 12 

Heves megye 12,3 11,7 11,6 11,9 11,2 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 12,6 13,4 13,2 14,6 15,3 

Komárom-Esztergom megye 12,9 13,8 14,1 14,6 14,5 

Nógrád megye 10,3 10,5 10,3 11,9 12,5 

Pest megye 15,3 16,6 16,6 17 16,8 

Somogy megye 12,1 10,8 11,3 12,1 11,8 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye 

9,8 11,1 11,6 12 12,2 

Tolna megye 10,9 10,6 10,4 10,6 10,8 

Vas megye 13,2 13,7 13,8 14,4 14,4 

Veszprém megye 12,6 14,4 13,2 13,1 13,1 

Zala megye 12,1 12,5 11,9 12,3 12,1 

 




