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Munkaerőpiaci helyzetkép



Foglalkoztatás és munkanélküliség Magyarországon 2010-2021
Korábban nem tapasztalt kimagasló teljesítményt ért el a munkaerőpiac 

3873,8 3903,0
3958,7

4029,3

4222,6

4335,1

4482,2
4548,4

4606,4
4644,6

4603,2 4567,6
4619,2

4663,4
10,8 10,7 10,7

9,8

7,5

6,6

5,0

4,0
3,6

3,3

4,1
4,5

4,1 3,9

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

3000,0

3200,0

3400,0

3600,0

3800,0

4000,0

4200,0

4400,0

4600,0

4800,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Q1 2021Q2 2021Q3

FOGLALKOZTATOTT, EZER FŐ MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA, %



Foglalkoztatási ráta 2010-2021 – EU összehasonlítás
Magyarországon az egyik legdinamikusabb a foglalkoztatás-bővülés
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Munkanélküliségi ráta 2010-2021 – EU összehasonlítás
Magyarország évek óta az európai rangsor élmezőnyéhez tartozik
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A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása havonta, ezer fő
A foglalkoztatási mélyponthoz képest immár 130 ezerrel sikerült csökkenteni 

az álláskeresők számát
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A foglalkoztatáspolitika fő kihívásai és stratégiai 

célkitűzései



Előttünk álló kihívások

Strukturális feszültségek 

Munkaerőhiány 

Technológiai fejlődés, digitalizáció és automatizáció

Demográfiai változások

Egyes csoportok foglalkoztatása terén tapasztalt elmaradás

Koronavírus járvány következményei 



A foglalkoztatáspolitika távlati célkitűzései

1. A foglalkoztatási ráta érje el a 85%-ot

2. A termelékenység (egy foglalkoztatottra jutó éves 
GDP) a gazdaságpolitikai célokkal összhangban 
folyamatosan növekedjen

3. Javuljanak a foglalkoztatás feltételei



Tervezett jövőbeni beavatkozások 



Fenntartható munkaerőpiac 

Foglalkoztatás bővítése, munkaerő-kínálat bővítése és fejlesztése

- Eszközrendszer: bértámogatás, munkaerőpiaci szolgáltatások, munkaerőpiaci 
alkalmazkodás fejlesztéséhez kapcsolódó támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások, 
mobilitási és lakhatási támogatás az álláskeresők és inaktívak, kiemelten a munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetűek számára. 

A munkaerő termelékenységének növelése és a munkaerő és vállalkozások 
alkalmazkodóképességének javítása

- Eszközrendszer: munkaerőpiaci szolgáltatások, újbóli elhelyezkedést segítő célzott 
támogatások, képzés, munkahelyi képzések. 

A foglalkoztatás feltételeinek javítása

- Eszközrendszer: Munkakörülmények javításának, a munkahelyi egészség és biztonság 
fejlesztésének, a rugalmas foglalkoztatási formák és a jogszerű foglalkoztatás 
elterjesztésének támogatása.



Ifjúsági Garancia

• A 2015-ben bevezetett Ifjúsági Garancia folytatása és kiterjesztése a 15-29 éves korosztályra 

• Az Ifjúsági Garancia belépési pontjaként továbbra is a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgál

• A nem tanuló és nem dolgozó fiatalok számára 4 hónapon belül személyre szabott segítséget 
nyújtunk:

• munkaerőpiaci szolgáltatások, 

• digitális készség-felmérés és -fejlesztés, 

• gyakornoki lehetőségek, 

• munkalehetőségek, 

• képzéshez nyújtott támogatás, 

• vállalkozóvá váláshoz nyújtott támogatás,

• mobilitási és lakhatási támogatás formájában. 

 Nagyobb hangsúly az elérésen, az egyéni megközelítésen, a szolgáltatásnyújtáson és az érintett 
szereplőkkel való együttműködésen



Jelenleg futó programok 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül I. 
(GINOP Plusz-3.2.1-21)

• Célja: a vállalkozások támogatása a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel 
növelve a termelékenységüket.

• Keretösszeg: első meghirdetési szakasz 15 Mrd Ft  támogatási keretösszeg

• Támogatható képzési típusok: 
• Szakmai ismeretre irányuló képzés

• Soft skill képzés

• Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

• Nyelvi képzés

• A támogatás összege képzési költségből és bértámogatásból áll. A bértámogatás 
igénylése opcionális. 



A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül II. 
(GINOP Plusz-3.2.1-21)

• Pályázók köre: Mikro- kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok

• Támogatás intenzitása: 

• Mikro- és kisvállalkozás: 70% 

• Középvállalkozás: 60% 

• Nagyvállalat: 50% 

• Támogatás maximális mértéke: 

• Mikro-, kis és középvállalkozás: 50 millió Ft 

• Nagyvállalat: 100 millió Ft

• Eddigi eredmények:

• 61 munkáltató önálló kérelem formájában nyújtotta be kérelmeit

• 3 534 fő után igényeltek képzési támogatást

• 3 832 fő után igényeltek bértámogatást



Vállalkozások Munkaerő Támogatása I.

 Célja a válságból való kilábalást elősegítő munkahelyteremtés, a legalább egy hónapja 

vagy 25 év alatti regisztrált álláskeresők elhelyezkedésének elősegítése.

 A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. 

 A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és ténylegesen 

átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás 

esetén legfeljebb 100 ezer Ft havonta. 

 Eddigi eredmény: országosan 28 ezer fő 15,46 milliárd Ft megítélt támogatással.



Vállalkozások Munkaerő Támogatása II.

 Új lehetőségek a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásához:

Alacsony iskolai végzettségűek munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatása: 

2021. szeptember 15. napjától 90 napos, 100 %-os bérköltség támogatás alacsony 

iskolai végzettségűek  munkatapasztalat szerzéséhez, amennyiben elősegítik a 

munkavállaló támogatás nélküli képzését.

Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása: 2021. 

november 1. napjától 100 %-os bérköltség támogatás a 30 év alatti szakképzett fiatalok 

90 napos munkatapasztalat szerzéshez.

Tervezett bővítés várható 2021. december 1. napjától: Hátrányos helyzetű álláskeresők 

90 napos, 100 %-os bérköltség támogatása munkatapasztalat szerzéshez.



A legújabb konstrukciók a munkaerő-kínálat bővítését és a 

foglalkoztathatóság javítását célozzák

Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása

 Cél: a gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

javítása, a kisgyermekes szülő munkába való visszatérésének elősegítése, ezáltal 

munkaerő-kínálat bővítése. 

 Eredmény: 2019. augusztus elejétől több mint 5 ezer támogatói döntés

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése és elhelyezkedésük 

támogatása

 Cél: a kisgyermeket nevelő szülők képzésbe bekapcsolódásának elősegítése ösztöndíj

támogatással, ezáltal foglalkoztathatóságuk javítása, a munkaerő-tartalék aktiválása.

 Eredmény: 2020. október óta több mint 500 fő képzésbe vonása



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!


