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Összefoglaló 

A környezeti erőforrások védelme és fenntartható módon való felhasználása a közelmúlt 

egyre fontosabb kérdésévé vált. Ennek köszönhetően a gazdaságok és a foglalkoztatás 

zöldítése egyre nagyobb teret nyert az Európai Unió nemzetgazdaságaiban és hazánkban is. 

Noha nehéz meghatározni, hogy mely szakmák és mennyire számítanak zöldnek, a megújuló 

energia szektor növekedése egyértelműen azt jelzi, hogy ez előbbiben is jelentős bővülés ment 

végbe mind a hozzáadott érték, mind a foglalkoztatottak számának vonatkozásában is. Az 

Európai Unión belül ebben a tekintetben kifejezetten jól teljesítenek a skandináv országok. A 

közép-kelet európai régióban pedig hazánk büszkélkedhet az egyik legzöldebb gazdasággal, 

ami megmutatkozik a biomassza és bioüzemanyag termelő iparág nemzetközi 

versenyképességében. 

Bevezető 

Az MKIK GVI elemzésében a zöld munkahelyek elterjedtségét vizsgálja az Európai Unióban 

és Magyarországon. A zöld foglalkoztatáshoz kapcsolódó zöldgazdaság fogalmát legtöbben a 

környezetvédelmi iparral hozzák kapcsolatba, a két fogalom azonban nem teljesen fedi 

egymást. A zöldgazdaság és az ehhez tartozó zöld foglalkoztatottság ennél sokkal többet 

jelent: nem csak a környezetvédelmi ipar, mint kiemelt ágazat, hanem a gazdaság egészének 

zöldítését tűzi ki célul maga elé fenntarthatósági szempontokat érvényesítve.1  

Ez a megközelítés – mivel alapvetően nagyon tág értelmezést tesz lehetővé – meg is nehezíti a 

dolgunkat hiszen nehéz pontosan megmérni és elemezni, hogy mely gazdasági tevékenységek 

és milyen arányban járulnak hozzá a gazdaság zöldítéséhez. A környezetvédelmi ipar 

mindenképpen ide tartozik, tehát az itt foglalkoztatottak nagy részét és az idetartozó 

gazdasági tevékenységet jórészt zöldként tartjuk számon. Az alábbi elemzésben ezeken 

keresztül közelítjük meg a zöld gazdaság alakulását az utóbbi évtizedben az Európai Unió 

országaiban és hazánkban, Magyarországon. Hosszú távon ugyanakkor a környezetvédelmi 

és egyéb, tradicionálisan nem környezetbarát iparágak ideálisan nem különülnek el élesen 

egymástól, hiszen minden gazdasági tevékenység hozzájárulhat a környezeti fenntartható 

célokhoz.  

  

                                                           
1 EIONET: Zöld gazdaság vagy Zöldgazdaság? (2017) https://eionet.kormany.hu/zold-gazdasag-vagy-

zoldgazdasag  
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Fogalmak és elméleti háttér 

A zöld munkahelyek definíciója 

A zöld munkahelyeknek - minthogy egy viszonylag új fogalomról van szó nincsen 

egyetemesen elfogadott definíciója. Tág értelemben véve minden olyan munkahely zöld 

munkahelynek minősül, amely hozzájárul az energiafelhasználás csökkentéséhez és a 

természeti értékek megőrzéséhez. A zöld munkahelyeket emellett az is fémjelzi, hogy 

elősegítik a fenntartható fejlődés támogatását, mindamellett, hogy lehetőleg csökkentik az 

ember által a természetre gyakorolt káros hatásokat.2 Az Európai Parlament és a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet által javasolt meghatározás is ezt fogalmazza meg: a zöld munkahely 

olyan tisztességes munkahely – függetlenül attól, hogy az a mezőgazdasági, ipari, szolgáltatási vagy a 

kormányzati szektorban található-e –, amely hozzájárul a környezet minőségének megőrzéséhez és 

helyreállításához”.3 

A zöld munkahelyek velejárói a barna gazdaságról a zöld gazdaságra való átállásnak. Barna 

gazdaság alatt a fosszilis üzemanyagokra alapuló gazdaságot értjük, ami nem veszi 

figyelembe a negatív externáliákat, amit a gazdasági termelés és fogyasztás hárít a természeti 

környezetre.4 Ezzel ellentétben áll a zöld gazdaság vagy zöld növekedés, ami szén alapú 

helyett többnyire megújuló energiát használ fel, hatékonyabban a szűkös természeti 

erőforrások megfelelő kezelése érdekében. Minden olyan munkakörben dolgozó tehát zöld 

munkavállalónak számít, akinek a munkája hozzájárul ahhoz, hogy csökkentse a természeti 

környezetre háruló nyomást, ami a nemzetgazdaság energia- vagy egyéb materiális 

szükségletéből fakad.  

Új kategória, a „zöldgalléros” dolgozók 

A zöld gazdaságban tevékenykedők, továbbiakban zöld galléros dolgozók a gazdaság 

bármilyen szegmensében jelen lehetnek. Idetartoznak a szellemi foglalkozásúak úgyis mint 

környezetvédelmi tanácsadók, zöld építészek, környezet- vagy atommérnökök esetleg 

környezetvédelmi ügyvédek. De ugyanígy ennek a csoportnak a részét képezik a fizikai 

foglalkozásúak, akik a feldolgozóiparban vagy építőiparban dolgoznak (pl. napelem-és 

klímaszerelők, környezetbarát építkezéseken dolgozók stb.).5 Ebben a csoportban kaphatnak 

helyet akár a hulladékmenedzsmenttel, vagy a veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozók 

                                                           
2 Bartosz Bartniczak ,Michał Ptak: Green Jobs in the Renewable Energy Sector (2015) 

https://econpapers.repec.org/paper/zbwopodis/201501.htm 
3 International Labour Organization: Environment and Green Jobs 

https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/green-jobs/lang--en/index.htm 
4 World Bank: From Brown Growth to Green: the Economic Benefits of Climate Action 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/06/25/growing-green-europe-and-central-asia 
5 Green Collar Workers: An Emerging Workforce in the Environmental Sector 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5423847/ 
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is. Ezek a hagyományos értelemben vett környezetiparral vagy környezetvédelemmel 

foglalkozó szakemberek.  

Mindazonáltal, zöldgallérosnak tekinthető a várostervező is, aki zöld szempontokat vesz 

figyelembe, vagy a tanár, akik a környezetvédelem fontosságáról oktat. Zöldgalléros lehet 

akár az egyszerű bicikliszerelő is, hiszen tevékenységével elősegíti egy környezetbarát 

közlekedési mód fennmaradását, vagy a varrónő, aki régi ruhaneműket alakít újjá, és a cipész, 

aki munkájával meghosszabbítja a lábbelijeink élettartamát, ezzel szükségtelenné téve az 

újabb termékek gyártását, ezáltal csökkentve az ezzel járó környezeti erőforrásokra nehezedő 

nyomást. Ezek a foglalkozások, ha közvetve is, de nagy mértékben hozzájárulhatnak a 

fenntarthatósági célok eléréséhez. Fontos még kiemelnünk, hogy a zöldgalléros dolgozók 

körében nem válnak el szigorúan a szellemi és fizikai foglalkozásúak (amit hagyományosan a 

kék- illetve fehérgalléros kifejezések jelölnek). Így a zöld munkahelyek teremtése ugyanúgy 

elősegítheti mind a magasan, mind az alacsonyabban képzett munkavállalók elhelyezkedését. 

A zöld foglalkoztatás jótékony nemzetgazdaság-fellendítő hatással bír: képes arra, hogy 

lokálisan teremtsen új munkahelyeket. Az ilyen munkahelyek kevésbé vannak kitéve annak a 

veszélynek, hogy más országokba „szerveződjenek ki”, ezáltal csökkentik a gazdaság 

külpiacoknak való kiszolgáltatottságát.6 Mivel sok esetben munkaerőigényes feladatokról van 

szó, a zöldgazdaság sokkal több munkahely megteremtésére képes, mint a barna, azaz a 

hagyományos, fosszilis energiatermelés-és felhasználásra épülő gazdaság.7 

A zöld gazdaság és zöld foglalkoztatottság fontos komponense, a megújuló 

energia szektor 

Az energia szektor kritikus szerepet játszik a társadalomban és elengedhetetlen az egyéb 

gazdasági szektorok működéséhez. A tradicionális energiaforrások természetükből fakadóan 

végesek, így állandó problémát jelent az államnak az új források előteremtése és felkutatása. 

Ezzel ellentétben állnak a megújuló energiaforrások, amelyek kvázi kimeríthetetlen 

energiatermelést tesznek lehetővé, de legalábbis hozzáférést biztosítanak a ciklikusan 

újratermelődő energiaforrásokhoz (szélenergia, napenergia stb.) A megújuló energiaipar 

kiemelkedik a zöld foglalkoztatás tekintetében is az egyéb szektorok közül. Az ebben helyet 

kapó foglalkoztatás – ami a leginkább lefedi azt, ami a zöld munkahelyek esszenciáját jelenti 

– csökkenti a gazdasági tevékenység hatását a természetre, és elősegíti a környezeti és 

                                                           
6 Jan Hagemejer, Jakub Mućk: Export-led growth in Central and Eastern Europe, 2019 

https://voxeu.org/article/export-led-growth-central-and-eastern-europe 
7 European Commission: Environment and Employment 

https://ec.europa.eu/environment/integration/employment_en.htm  
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társadalmi értelemben fenntartható gazdaságok létrejöttét.8 A megújuló energiaforrások 

definíciója, akár a zöldfoglalkoztatásé tág. Ide tartozik9 : 

 a vízenergia: a vízerőművekben termelt víz mozgásával generált villamosenergia; 

 az árapály-, hullám-, tengeráram-energia: a hullámok által termelt mechanikus 

energia; 

 a geotermikus energia: a földkéreg belsejében hőként elérhető energia, általában forró 

víz vagy gőz formájában; 

 a szélenergia: a szél kinetikus energiája villamos energiává alakítva a szélturbinákban; 

 a napenergia (napelemes sugárzás felhasználásával) és a fotovoltaikus napenergia;  

 az olyan hőszivattyúk, amelyeket villamos vagy más kiegészítő energia hajt meg, hogy 

a levegőből, a talajból vagy a vízből (tárolt) energiát nyerjen, és ezt máshol 

felhasználható energiává alakítsák / továbbítsák (pl. padlófűtési rendszerek és / vagy 

víz a házakban).  

A fentebb felsoroltak megújuló, nem éghető, forrásból származó energia mellett ide tartoznak 

még az éghető megújulók és hulladékok (biomassza10, bioüzemanyag, biogáz) illetve a 

környezetbarát módon égethető háztartási hulladékok. 

Zöldülés az EU 28 országában 

Zöld gazdaság, zöld munkahely adatok Europában: rövid kitekintés számokban 

Noha a teljes zöld foglalkoztatás és a zöldgazdaság pontos paramétereiről nem rendelkezünk 

információval, a környezetvédelmi ágazat alakulásáról igen. Az Eurostat adatai szerint 2000 

és 2014 között az ilyen tevékenységek sokkal gyorsabb ütemben bővültek foglalkoztatás 

tekintetében, mint a gazdaság egyéb részei. Míg ez előbbiben a foglalkoztatás növekedési 

aránya negyvenkilenc százalék volt ebben az időszakban, utóbbiban a foglalkoztatás csak hat 

százalékkal növekedett az Európai Unió országait tekintve.11  

                                                           
8 Kulyk- Kaźmierczak-Piwko- Gąsiorek-Kowalewicz- Świstak: Development of green Jobs in the RES 

sector 2019 https://content.sciendo.com/view/journals/mape/2/1/article-p570.xml?lang=en 
9 Eurostat Statistics Explained, Eurostat szócikke a megújuló energia forrásokról: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Renewable_energy_sources 
10 A biomassza nem más, mint biológiai úton létrejövő szervesanyag tömeg. Noha elsősorban a 

takarmányozásban vagy ipari alapanyagként van szerepe, jelentős az energiaforrásként való 

felhasználása is. 
11  Eurostat, Foglalkoztatás az Európai Unióban https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-

news/-/EDN-20170529-1?inheritRedirect=true 
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1. ábra Foglalkoztatottak száma a környezetvédelmi termékek és szolgáltatások 

szektorban az Európai Unióban (ezer fő) 

Forrás: Eurostat12 

Az ágazat bővülését jól mutatja a foglalkoztatottak számának növekedése is: 2008 óta - a 2014-

es év visszaesését nem számítva - folyamatosan emelkedik (lásd 1. ábra). A legfrissebb 2017-

es adatok szerint a zöldfoglalkoztatás az EU 28 országában (még az Egyesült Királyságot 

idesorolva) elérte a 4 600 000 fő alkalmazotti számot. Az iparági bontást tekintve jól látható, 

hogy szinte az összes alszektorban bővülés történt 2008 és 2017 között, a foglalkoztatottak 

számát tekintve (lásd 2. ábra). A legnagyobb mértékű növekedés a környezetvédelmi 

tevékenységekhez köthető mezőgazdaságban figyelhető meg, ahol körülbelül másfélszeresére 

nőtt a foglalkoztatottak száma; a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás; 

vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, kármentesítés alszektorban 

körülbelül húsz százalékos növekedés figyelhető meg, míg az építőiparhoz köthető 

környezetvédelmi tevékenységek területén hasonló mértékű, huszonegy százalékos volt a 

foglalkoztatottság növekedése. A környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokban csak 

három százalékos növekedés ment végbe ebben a közel tíz éves periódusban, és a 

környezetvédelmi ipar a bányászat, kőfejtés és feldolgozóipar alszektora kilenc százalékkal 

kevesebb embert foglalkoztatott 2017-ben 2008-hoz képest. A várakozásoknak megfelelően, az 

energia-és vízellátással és szennyvíz és hulladékgazdálkodással kapcsolatos – tehát a 

tradicionálisan a leginkább a környezeti erőforrásokhoz kötődő - alszektorban a legnagyobb a 

foglalkoztatottak száma, mindkét vizsgált évben.  

                                                           
12 Eurostat: Employment in the environmental goods and services sector 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss1&lang=en 
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2. ábra Foglalkoztatottak száma a környezetvédelmi szektorban 2008-ban és 2017-ben, az 

Európai Unió 28 országában (ezer fő) 

 

Forrás: Eurostat13 

Noha az utóbbi időszakban bekövetkezett bővülés nem egyenlő mértékben érintette a teljes 

EU gazdaságát, és bizonyos iparágak nagyobb mértékben „zöldültek”, mint mások, a 2008 és 

2017 közötti periódusban minden környezetgazdálkodási alszektor növekedést mutat, a 

hozzáadott értéket vizsgálva. A foglalkoztatást szemlélve is ugyanez elmondható majdnem 

mindegyik alágazatról a bányászat, kőfejtés és feldolgozóipar kategóriát kivéve (lásd 2.ábra). 

Az egyes alszektorok közül nemcsak a foglalkoztatás, hanem a hozzáadott érték tekintetében 

is az energia-és vízellátással és szennyvíz és hulladékgazdálkodással kapcsolatos terület a 

legjelentősebb (lásd 3. ábra). Az alágazat hozzáadott értéke 2017-ben több mint 140 ezer millió 

euró volt. Kiemelkedőnek mondható a környezetgazdaság mezőgazdaság, erdőgazdálkodás 

és halászat növekedése is, az alszektor hozzáadott értéke 2008 és 2017-ig a duplájára nőtt, de 

hangsúlyos növekedés figyelhető meg a környezetvédelmi építőipar és a szolgáltatások 

területén is. A 2017-ig tartó tíz éves periódus foglalkoztatásra és hozzáadott értékre vonatkozó 

adatai arról tanúskodnak, hogy a zöld gazdaság felfelé ívelő pályára állt az Európai Unióban. 

                                                           
13 Eurostat, Production, value added and employment by industry groups in the environmental goods 

and services sector https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss3&lang=en 
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3. ábra Hozzáadott érték a környezetvédelmi szektorban 2008-ban és 2017-ben, az Európai 

Unió 28 országában (millió euró) 

Forrás: Eurostat14 

Megújuló energia szektor az Európai Unióban 

A környezetvédelmi ipar növekedése mellett a megújuló energiaszektor növekedése is a zöld 

foglalkoztatás bővülésének irányába hat. Az Európai Unió egyik prioritása, hogy az 

energiaellátás a fosszilis energiahordozókat egyre inkább hátrahagyva, megújuló energiákat 

felhasználva valósuljon meg. Az utóbbi tíz évben folyamatosan növekedett a megújuló 

energiaforrások aránya a teljes energiatermelésben: átlagosan 5 százalékkal az Európai Unió 

országaiban15 Ez az átlag azonban nagy különbségeket rejt országonként: míg például ebben 

a tíz éves periódusban Svédországban a megújuló források aránya 48 százalékról 55 százalékra 

emelkedett, addig Málta 3 százalékról 11-ig jutott el. A növekedés mértékében tehát nincs nagy 

különbség a tagállamok között, az arányokat tekintve viszont annál inkább. 

                                                           
14 Eurostat, Production, value added and employment by industry groups in the environmental goods 

and services sector https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss3&lang=en 
15  Eurostat, Share of energy from renewable sources 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_ren&lang=en 
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A megújuló energiaforrások térnyerése a foglalkoztatottságban is megjelenik: 2017-ben 1,2 

millió munkahelyet mutatott fel ez a szektor.16 Ez körülbelül az összes környezetvédelmi 

ágazatban dolgozók 25 százaléka az Európai Unión belül. Ebből a legjelentősebb a biomassza 

feldolgozás 364 ezer munkahellyel, ezt követi a szélenergia 356 ezer munkahellyel, de 

számottevő a foglalkoztatottság a bioüzemanyag, és a geotermikus energiát előállító 

ágazatban is (rendre 230 400 és 191 700 munkahellyel, lásd az 4. ábrát.)  

4. ábra Foglalkoztatottak száma a megújuló energiaiparban, az Európai Unió 28 

országában (2017) 

Forrás: EurObserv’ER, 201917 

Zöldülés Magyarországon: nemzetközi összehasonlítás és hazai 

erősségek 

Magyarországon, konzervatív számítások szerint, a 15 és 64 év közötti aktív lakosság 

mindössze 1 százalékát tartjuk számon a zöld gazdaság foglalkoztatottjaként az Eurostat 2016-

os becslése alapján. Ez az arány ugyanebben az időszakban szintén 1 százalék Szlovákiában, 

2 százalék Csehországban és 3 százalék Lengyelországban (lásd 5. ábra). 

                                                           
16 Megújuló Energia és Munkahelyek, 2019-es IRENA jelentés https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jun/IRENA_RE_Jobs_2019-report.pdf 
17 Renewable Energy Policy Factsheet of the European Union, September 2019, EurObserv’ER 

https://www.eurobserv-er.org/eurobserver-policy-files-for-all-eu-28-member-states/ 
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5. ábra A zöld gazdaságban dolgozók százalékos aránya az aktív munkavállalók között, 

EU-s országok (2016, adatok forrása: Eurostat) 

 

Forrás: Eurostat18 

A megújuló energiák felőli megközelítés itt is támpontot nyújthat a zöld gazdaság és a 

kapcsolódó zöld foglalkoztatás nagyságrendének becsléséhez: Magyarországon 2018-ban az 

energiaellátás 12 százaléka valósult meg megújuló energiákból. Ez valamivel az EU-28 átlaga 

alatt helyezkedik el (18 százalék), és noha jócskán elmarad Skandinávia országaitól, a közép-

kelet európai régió országaitól nem tér el nagyban (Csehország: 15 százalék, Lengyelország: 

11 százalék, Szlovákia: 12 százalék) (lásd 6. ábra). 

 

                                                           
18 Eurostat, Employment in the environmental goods and services sector 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_egss1&lang=en 
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6. ábra Megújuló energiák százalékos részaránya a teljes energiaellátásban az Európai 

Unió egyes országaiban (2018) 

 

Forrás: Eurostat19 

A megújuló energiák típusait tekintve hazánk különösen a bioüzemanyag és biomassza 

termelésében jeleskedik. Ez nem meglepő, hiszen Magyarország adottságai kiválóan 

megfelelnek a biomassza előállításához, és a vidéki településeken ez a legkönnyeben 

hozzáférhető energiaforrások közé tartozik. Magyarországon az összes megújuló 

energiafelhasználás több, mint 80 százalékát a biomassza jelenti20. A biomassza termelési 

oldala remek példája egy tipikusan zöld célokat szolgáló gazdasági ágnak. Az ebben a 

szektorban működő termelési folyamatok olyan technológiai és logisztikai megoldásokat 

alkalmaznak, amelyek a felhasználás lokális igényei és exportigényei mellett, a helyi 

természeti és társadalmi környezet sajátosságait is képesek figyelembe venni. A biomassza 

begyűjtése és az ehhez kapcsolódó energiaültetvényeken való tevékenységek fizikai 

munkaerőt kívánnak, ami lehetővé teszi az alacsonyabb képzettségű munkavállalók 

                                                           
19 Eurostat, A felhasznált energia megújuló forrásokból származó része 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nrg_ind_ren&lang=en 
20 Új Széchenyi Terv 2011, Zöldgazdaság Fejlesztési Program 

https://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/equest.fileutils.dochandle?p_uploaded_file_id=626  
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foglalkoztatását.21 Ezáltal a biomassza hozzájárul a helyi gazdaság tartós és egyéb külső 

tényezőkre nem támaszkodó bővítéséhez. 

A biomassza termelési oldala mellett érdemes megemlíteni a feldolgozást és felhasználást is, 

melynek során pedig már nagyobb szerepet kap a szakképzett munkaerő alkalmazása, főleg a 

gyártókapacitás kiépítése és egyedi felhasználási technológiák kifejlesztése által.11 A 

biomasszából előállított bioüzemanyagokat gyártó22 és biomassza termelő szektor adja a hazai 

zöldfoglalkoztatás egy jelentős szeletét, mind a magasan és az alacsonyan kvalifikált 

munkavállalók tekintetében. A bioüzemanyag és biomassza ágazatokban összesen 31 500 fő 

dolgozott 2017-ben: előbbiben 18 200-an, utóbbiban pedig 13 300-an. A többi megújuló 

energiaágazat, mint a vízenergia, szélenergia, napenergia és geotermikus energia ehhez képest 

elenyésző számú foglalkoztatottat számlált, összesen csupán 2800 főt (lásd 7. ábra). 

7. ábra Foglalkoztatottak száma a megújuló energiai szektorban Magyarországon 2017-ben  

 

Forrás: EurObserv’ER, 201923 

  

                                                           
21 Megújuló Energia, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve https://2010-

2014.kormany.hu/download/ 
22 Ezek lehetnek cseppfolyósak mint a biodízel vagy a bioetanol, illetve légneműek, mint a biogáz. 
23 Renewable Energy Policy Factsheet of the European Union, September 2019, EurObserv’ER 

https://www.eurobserv-er.org/eurobserver-policy-files-for-all-eu-28-member-states/ 
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Magyarországot a visegrádi négyek (V4) többi országával összehasonlítva látható, hogy 2017-

ben a megújuló energiaszektorban dolgozók aránya a teljes aktív lakosságban hazánkban volt 

a legnagyobb. Ezt követi Szlovákia, majd Csehország. A sort Lengyelország zárja, ahol ez az 

arányszám fele a magyarországiénak. (lásd 8. ábra) 

8. ábra A megújuló energiaszektorban dolgozók aránya az aktív lakosságban 2017-ben 

(százalék)  

 
Forrás: EurObserv’ER, 2019 

A V4 mindegyik országára igaz, hogy a szilárd biomassza és a bioüzemanyag szegmens 

markánsabbnak mutatkozik a foglalkoztatottságot tekintve, mint a többi megújuló iparág. 

Bioüzemanyag tekintetében hazánk kiemelkedik a V4-ek közül: az aktív lakosság majdnem fél 

százaléka ebben a szegmensben dolgozik. Szilárd biomassza termelés esetében ez az arány 

Szlovákiában a legmagasabb, de Magyarország csak kis mértékben marad el ettől (lásd 

10.ábra.). A munkavállalók számát tekintve, a szilárd biomassza termelésben, 

Lengyelországban a legmagasabb a foglalkozatottak száma (25 900 fő). Magyarországon 

13 300 fő dolgozik ebben a szektorban. Hazánktól nem marad el sokkal Csehország 12 300 főt 

számlálva; Szlovákiában pedig 9000 főt foglalkoztattak ebben a szegmensben 2017-ben. A 

bioüzemanyagok termelésénél a foglalkoztatottak száma a következőképpen alakult 2017-ben: 

31 400 fő dolgozott ebben az alszektorban Lengyelországban, 18 200 fő Magyarországon, 8400 

fő Csehországban és 3800 fő Szlovákiában. Mind a geotermikus, mind pedig a szél-, víz- és 

napenergia szegmensekben dolgozók száma és aránya is elenyésző a biomassza és biogáz 

foglalkoztatottságához képest, a vizsgált országokban (lásd 9. ábra). 
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9. ábra A megújuló energiaszektorban dolgozók aránya az aktív lakosságban 2017-ben 

(százalék), típusonkénti bontásban  

 

Forrás: EurObserv’ER, 2019 

A biomassza kapacitás mellett érdemes megvizsgálni a geotermikus energiatermelés területét 

is. Annak ellenére, hogy hazánk adottságai ebben a tekintetben kiválóak, a kihasználtság jóval 

az optimális alatt marad- a teljes nemzeti energiafelhasználás mindössze 0,5 százaléka 

származik geotermikus energiából.24 Ez a termelői oldalon is megmutatkozik, hiszen csupán 

400 főt foglalkoztatott ez a szektor 2017-ben (lásd 7. ábra). A napenergia hasznosításával 

foglalkozó szektor 1500 munkavállalót számlált 2017-ben. Mivel 2018-ban kivételes mértékű 

bővülés ment végbe a piacon, 2019-ben pedig a kormány egy rendkívül kedvező finanszírozási 

csomagot tett elérhetővé, ez a várakozások szerint a foglalkoztatottak számára pozitívan 

hathat közeljövőben.25 

Hazánkban a vízenergia termeléshez nem adottak a körülmények, hiszen folyóink kis esésűek, 

a duzzasztóművek alternatívája pedig további környezeti problémákat vethet fel. A 

foglalkoztatás mértéke ezt jól kifejezi, a régió országaihoz hasonlóan a vízenergia termelésben 

foglalkoztatottak száma alacsonynak mondható. A szélenergia termelés Magyarországon 

                                                           
24 Új Széchenyi Terv 2011, Zöldgazdaság Fejlesztési Program 

https://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/equest.fileutils.dochandle?p_uploaded_file_id=626 
25 Energia- és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárság, 2019 szeptember: Megjelent az első METÁR-

tender https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-es-

klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/megjelent-az-elso-metar-tender 
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egyre kisebb teret kap, és nem várható a szektor bővítése sem. Mindez megmutatkozik a 

foglalkoztatottsági adatokban is, mindössze 800 fő dolgozik ezen a területen.26 

A megújuló energiák mellett érdemes szót ejteni a víz és hulladékgazdálkodásról, hiszen ezek 

is hozzájárulnak ahhoz, hogy a zöld gazdaságról és zöldfoglalkoztatásról teljesebb képet 

kapjunk. Az ebben a szektorban foglalkoztatottak száma az utóbbi tíz évben stabil maradt 

hazánkban: átlagosan 55 ezer fő vállal munkát ebben az ágazatban. (lásd a 10. ábrát). 

10. ábra Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék-gazdálkodás, szennyeződés-

mentesítés ágazatában foglalkoztatottak száma 2008 és 2018 között Magyarországon (ezer 

fő) 

 

Forrás: KSH27 

A fentiek mellett sok olyan munkakör létezhet, amely részben vagy teljesen megfelel a zöld 

munkahely vagy zöld gazdaság által támasztott kívánalmaknak, ezért a fent elemzett adatok 

csak megközelítő képet adnak a területről. Mindazonáltal az adatok alapján, - amelyek a zöld 

foglalkoztatás mérését megközelítőleg lehetővé teszik - elmondható, hogy hazánk nem marad 

el az Európai Unió és a közép-kelet európai régió országaitól az e területen történő 

foglalkoztatást tekintve. 

                                                           
26 Kotek Péter, 2016: Honnan fúj? A szélerőműveket érintő szabályzás változásairól, REKK 

https://rekk.hu/downloads/academic_publications/rekk_policybrief_2016_05.pdf 
27 KSH Stadat: 2.1.7.2. A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként 

– TEÁOR'08 (2008–) [ezer fő] https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf005a.html 
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