
táblázatok és ábrák jegyzéke

277

FÜGGELÉK. TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

táblázatok
munkapiac
1. táblázat: A magyar munkaerő-fel-

mérésben külföldi munkahelyet 
megadók száma  ...............................  99

2. táblázat: A 15–64 éves inaktívak 
száma nem és az inaktivitás oka 
szerint  ................................................ 21

3. táblázat: A családi kedvezmény fi-
gyelembevételével számított nettó- 
és reálkereset alakulása, 2015  ....... 31

közelkép
2.1.1. táblázat: A migrációs potenciál 

létrejöttének esélyét befolyásoló té-
nyezők a migráció időtávja szerint  .. 55

2.1.2. táblázat: A rövid és hosszú 
távú külföldi munkavállalást, illet-
ve kivándorlást tervezők célorszá-
gainak megoszlása  ..........................  56

2.1.3. táblázat: Az országválasztás 
esélyét befolyásoló tényezők a mig-
ráció időtávja szerint Ausztria, Né-
metország és az Egyesült Királyság 
esetében  ............................................. 57

2.2.1. táblázat: A külföldön élés esé-
lyét befolyásoló tényezők a 20–59 
évesek körében  ................................. 65

K2.2.1.1. táblázat: Gazdasági aktivi-
tás 2008–2015 között, 16–64 éves 
korúak körében (százalék)  ............. 70

K2.2.1.2. táblázat: Aktív munkavál-
lalók főbb iparágak szerinti eloszlá-
sa 2008–2015 között (százalék)  .... 71

2.3.1. táblázat: Ingázó és nem ingázó 
munkaerőmigránsok aránya  ......... 75

2.3.2. táblázat: A modellek illeszke-
désének paraméterei  ......................  77

K2.3.1.1. táblázat: A Magyarorszá-
gon élő kiskorú gyermeket nevelő 
családok száma, valamint a bennük 
élő gyermekek száma a szülők mig-
rációs helyzete szerint  ....................  87

2.4.1. táblázat: Külföldön dolgo-
zók (versengő kockázati modellek, 
szubhazárd ráták)  ...........................  94

2.5.1. táblázat: A reálbérnyereség 
meghatározásához használt egyes 
tényezők átlaga  ...............................  98

2.5.2. táblázat: Egyes kontrollténye-
zők hatása a külföldi munkaválla-
lás valószínűségére  ........................ 101

K2.7.1.1. táblázat: A hazahívó-meg-
tartó (brain re-gain) közpolitikai 
programok fő típusai és sajátossá-
gai  ..................................................... 116

K2.7.1.2. táblázat: Hazahívó, rein-
tegráló, illetve helyben tartást célzó 
kezdeményezések Kelet- 
Európában ....................................... 117

3.1.1. táblázat: A 15–64 éves külföldi 
állampolgárságú, külföldi születé-
sű és teljes népesség munkaerőpiaci 
mutatói (százalék)  ........................  124

3.1.2. táblázat: A külföldi állampol-
gárság és a külföldi születési hely 
hatása a 25–64 éves népesség fog-
lalkoztatottsági esélyére (logiszti-
kus regressziós modellek esélyhá-
nyadosai)  ......................................... 131

3.1.3. táblázat: A külföldi születésű 
25–64 éves népesség foglalkozta-
tottsági esélyét magyarázó ténye-
zők (logisztikus regressziós model-
lek esélyhányadosai)  ....................  132

K3.1.1.1. táblázat: Foglalkoztatási rá-
ták születési hely szerint  ..............  136

K3.1.1.2. táblázat: Az Oaxaca–Blin-
der-féle dekompozíció eredményei 
(százalék)  ........................................  136

K3.1.2.1. táblázat: Foglalkoztatás 
a leggyorsabban növekvő európai 
munkaerőpiacokon és Magyaror-
szágon  .............................................  138

K3.1.2.2. táblázat: A bevándorlók 
foglalkoztatási rátája az őshonos 
népességhez képest 2008-ban  ....  140

3.2.1. táblázat: Összefoglaló az empi-
rikus eredményekről  ....................  147

3.3.1. táblázat: Alapstatisztikák  .... 153
F3.3.1. táblázat: A nyelvi asszimilá-

ció meghatározói  ........................... 157
F3.3.2. táblázat: A munkapiaci asszi-

miláció meghatározói  ..................  158
szakpolitikák
F1. táblázat: A központi költségve-

tés szűk foglalkoztatáspolitikai ré-
szének kiadásai és bevételei, 2011–
2015 (millió forint)  ........................ 178

statisztika
1.1. táblázat: Alapvető gazdasági mu-

tatók  ................................................  183
2.1. táblázat: Népesség  ...................  185
2.2. táblázat: A népesség száma főbb 

korcsoportok szerint, ezer fő  ......  185
2.3. táblázat: A férfi népességszám 

alakulása főbb korcsoportok sze-
rint, ezer fő  .....................................  187

2.4. táblázat: A női népességszám 
alakulása főbb korcsoportok sze-
rint, ezer fő  .....................................  187

3.1. táblázat: A 15 éves és idősebb né-
pesség gazdasági aktivitása,  
ezer fő  .............................................  188

3.2. táblázat: A 15 éves és idősebb 
férfiak gazdasági aktivitása,  
ezer fő  .............................................  189

3.3. táblázat: A 15 éves és idősebb 
nők gazdasági aktivitása,  
ezer fő  .............................................  190

3.4. táblázat: A 15 éves és idősebb né-
pesség gazdasági aktivitása, száza-
lék  ..................................................... 191

3.5. táblázat: A 15 éves és idősebb 
férfiak gazdasági aktivitása,  
százalék  ..........................................  192

3.6. táblázat: A 15 éves és idősebb 
nők gazdasági aktivitása,  
százalék  ..........................................  193

3.7. táblázat: A 15–64 éves népesség 
létszáma munkapiaci kategórián-
kénti önbesorolása szerint,  
ezer fő  .............................................  194

3.8. táblázat: A 15–64 éves népesség 
létszáma munkapiaci kategórián-
kénti önbesorolása szerint,  
százalék  ..........................................  195

4.1. táblázat: Összes foglalkoz-
tatott  ...............................................  196

4.2. táblázat: Összes foglalkoztatott 
nemek szerint  ................................  197

4.3. táblázat: A foglalkoztatottak kor 
szerinti megoszlása, férfiak, száza-
lék  ....................................................  198

4.4. táblázat: A foglalkoztatottak kor 
szerinti megoszlása, nők,  
százalék  ..........................................  198

4.5. táblázat: A foglalkoztatottak is-
kolai végzettség szerinti megoszlá-
sa, férfiak, százalék  .......................  199

4.6. táblázat: A foglalkoztatottak is-
kolai végzettség szerinti megoszlá-
sa, nők, százalék  ............................  199

4.7. táblázat: A foglalkoztatottak szá-
ma foglalkozási viszony szerint, 
ezer fő  .............................................  200

4.8. táblázat: A foglalkoztatottak 
megoszlása foglalkozási viszony 
szerint, százalék  ............................  200

4.9. táblázat: Az alkalmazásban állók 
megoszlása ágazat szerint, nemek 
szerinti bontásban, százalék  .......  201

4.10. táblázat: A munkahelyükön 
0–6 hónapja dolgozók aránya, szá-
zalék  ................................................  201

4.11. táblázat: A vállalati szférában 



függelék

278

alkalmazottak megoszlása vállalat-
méret szerint, százalék  .................  202

4.12. táblázat: A vállalati szférában 
alkalmazottak megoszlása a külföl-
di tulajdonhányad szerint,  
százalék  ..........................................  202

4.13. táblázat: 15–74 éves népesség 
foglalkoztatási rátája, férfiak, szá-
zalék  ................................................  203

4.14. táblázat: 15–74 éves népesség 
foglalkoztatási rátája, nők,  
százalék  ..........................................  203

4.15. táblázat: 15–64 évesek foglal-
koztatási rátája iskolai végzettség 
szerint, férfiak, százalék  ..............  204

4.16. táblázat: 15–64 évesek foglal-
koztatási rátája iskolai végzettség 
szerint, nők, százalék  ...................  205

5.1. táblázat: A munkanélküliségi 
ráta alakulása nem szerint, és a tar-
tósan munkanélküliek aránya, szá-
zalék  ................................................  206

5.2. táblázat: Munkanélküliségi ráta 
az iskolai végzettség szerint, férfi-
ak, százalék  ....................................  207

5.3. táblázat: A munkanélküliek is-
kolai végzettség szerinti megoszlá-
sa, férfiak, százalék  .......................  207

5.4. táblázat: Munkanélküliségi ráta 
az iskolai végzettség szerint, nők, 
százalék  ..........................................  208

5.5. táblázat: A munkanélküliek is-
kolai végzettség szerinti megoszlá-
sa, nők, százalék  ............................  208

5.6. táblázat: A munkanélküliek szá-
ma a munkakeresés hossza szerint, 
ezer fő  .............................................. 210

5.7. táblázat: A regisztrált munkanél-
küliek és a MEF munkanélküliség 
alakulása  ........................................  212

5.8. táblázat: A regisztrált munkanél-
küliek megoszlása iskolai végzett-
ség szerint, éves átlag, százalék  ...  213

5.9. táblázat: A regisztrált munka-
nélküli pályakezdők megoszlása is-
kolai végzettség szerint, éves átlag, 
százalék  ..........................................  213

5.10. táblázat: A regisztrált munka-
nélküliek megoszlása a Munka-
erő-felmérésben megfigyelt gazda-
sági aktivitás szerint, százalék  .... 214

5.11. táblázat: A munkanélküli nyil-
vántartásba belépők száma, havi 
átlagok, ezer fő  ............................... 214

5.12. táblázat: Az NFSZ-nyilvántar-
tás főbb adatai, havi átlag, ezer fő 
ill. százalék  ...................................... 215

5.13. táblázat: A regisztrált munka-
nélküliek közül támogatott és nem 
támogatott munkahelyeken elhe-
lyezkedők száma  ............................ 216

5.14. táblázat: Segélyezés és munka-
erőpiaci programok  ....................... 217

5.15. táblázat: Az aktív eszközökből 
kilépők elhelyezkedési arányai, szá-
zalék  ................................................. 218

5.16. táblázat: A regisztrált munka-
nélküliek, a munkanélküli ellátás-
ban, és a szociális ellátásban része-
sülők megoszlása iskolai végzettség 
szerint  .............................................. 219

5.17. táblázat: Munkanélküli/állás-
keresési/vállalkozói járadékból ki-
lépők  ................................................  220

5.18. táblázat: A munkaerőpiaci kép-
zésben résztvevők érintett  
létszáma  ..........................................  220

5.19. táblázat: A 2015. évben befeje-
zett programokból kilépők elhe-
lyezkedési arányai nem, kor és isko-
lai végzettség szerint, százalék  ...  221

5.20. táblázat: A képzésben részt-
vevő munkaviszonyban nem állók 
éves átlagos számának megoszlása 
a képzés típusa szerint,  
százalék  ..........................................  221

5.21. táblázat: A munkaerőpiaci kép-
zésbe belépő munkaviszonnyal nem 
rendelkezők száma és megoszlá-
sa korcsoport és iskolai végzettség 
szerint  .............................................  222

6.1. táblázat: Nominális és reálkere-
set .....................................................  223

6.2.a. táblázat: Bruttó kereseti ará-
nyok a nemzetgazdaságban, Ft/fő/
hó  .....................................................  224

6.2.b. táblázat: Bruttó kereseti ará-
nyok a nemzetgazdaságban, száza-
lék  ....................................................  225

6.3. táblázat: Regresszióval kiigazí-
tott kereseti különbségek  ............  226

6.4. táblázat: Az alacsony keresetű 
dolgozók százalékos aránya nemek, 
korcsoport, iskolai végzettség és 
ágak szerint  ....................................  227

7.1. táblázat: Az egyes oktatási foko-
zatokból kilépők száma, nappali 
képzés  .............................................  230

7.2. táblázat: Az egyes oktatási fo-
kozatokba belépők száma, nappali 
képzés  .............................................  231

7.3. táblázat: Az egyes oktatási foko-
zatokban tanulók száma, nappali 
képzés  .............................................  232

7.4. táblázat: Az egyes oktatási foko-
zatokban tanulók száma, nem nap-
pali képzés  ......................................  232

7.5. táblázat: Az egyetemi, főiskolai 
továbbtanulásra jelentkezők szá-
mának alakulása, nappali  
képzés  .............................................  233

8.1. táblázat: Az NFSZ kirendeltsé-

gein bejelentett betöltetlen álláshe-
lyek száma  ......................................  234

8.2. táblázat: Létszámnövelést illetve 
-csökkenést tervező vállalatok ará-
nya, százalék  ..................................  235

9.1. táblázat: Regionális különbsé-
gek: foglalkoztatási ráta  ..............  236

9.2. táblázat: Regionális különbsé-
gek: munkanélküliségi ráta a Mun-
kaerő-felmérés szerint  .................  237

9.3. táblázat: Regionális különbsé-
gek: A regisztrált munkanélküliek 
aránya a gazdaságilag aktív népes-
séghez viszonyítva, százalék  .......  238

9.4. táblázat: Regisztrált munkanél-
küliségi ráta megyénként, éves át-
lag, százalék  ...................................  239

9.5. táblázat: Regionális különbsé-
gek: keresetek  ................................  240

9.6. táblázat: Regresszióval kiigazí-
tott kereseti különbségek  ............  240

9.7. táblázat: Regionális különbsé-
gek: bruttó hazai termék  .............  243

9.8. táblázat: Ingázás  ......................  243
10.1. táblázat: Sztrájkok  .................  244
10.2. táblázat: Központi bérmegálla-

podások  ..........................................  244
10.3. táblázat: Egy munkáltatóra 

kiterjedő hatályú kollektív szer-
ződések állománya a verseny-
szférában  .......................................  245

10.4. táblázat: Egy intézményre ki-
terjedő hatályú kollektív szerződé-
sek állománya a költségvetési szek-
torban  .............................................  245

10.5. táblázat: Több munkáltatóra 
kiterjedő hatályú kollektív szerző-
dések állománya a versenyszférá-
ban  ...................................................  245

10.6. táblázat: Több intézményre ki-
terjedő hatályú kollektív szerződé-
sek állománya a költségvetési szek-
torban  .............................................  245

10.7. táblázat: Vállalati bérmegálla-
podások száma, az érintett vállala-
tok száma és a munkavállalók lét-
száma  ..............................................  245

10.8. táblázat: Több munkáltatóra 
érvényes bérmegállapodások szá-
ma, az érintett vállalatok száma és 
a munkavállalók érintett  
létszáma  ..........................................  246

10.9. táblázat: A kollektív szerződé-
sekkel lefedett alkalmazottak ará-
nya, százalék  ..................................  246

10.10. táblázat: Egymunkáltatós kol-
lektív szerződések a nemzetgazda-
ságban  .............................................  247

10.11. táblázat: Többmunkáltatós 
kollektív szerződések a verseny-
szférában  ........................................  248



táblázatok és ábrák jegyzéke

279

11.1. táblázat: Gyermek után járó tá-
mogatások  ......................................  249

11.2. táblázat: Munkanélküliség ese-
tén járó támogatások és az  
átlagbér  ...........................................  249

11.3.a. táblázat: Saját jogú nyugellá-
tásban részesülők létszáma és a tel-
jes ellátásuk átlagösszegei az év ja-
nuárjában  .......................................  250

11.3.b. táblázat: Saját jogú nyugellá-
tásban részesülők létszáma és a tel-
jes ellátásuk átlagösszegei az év ja-
nuárjában, 2011-től  ......................  250

11.4.a. táblázat: Egészségkárosodott 
személyek szociális járadékaiban 
részesülők létszáma és a teljes ellá-
tásuk emelés utáni átlagösszegei az 
év januárjában  ................................ 251

11.4.b. táblázat: Egészségkárosodott 
személyek szociális járadékaiban 
részesülők létszáma és a teljes ellá-
tásuk emelés utáni átlagösszegei az 
év januárjában, 2013-tól  ............... 251

11.5. táblázat: A nyugdíjba vonulás 
korcentruma és a nyugdíjazottak 
létszáma  ..........................................  252

11.6. táblázat: Rokkantsági járadék-
ban részesülők létszáma és a teljes 
ellátásuk emelés utáni átlagösszegei 
az év januárjában  ..........................  253

11.7. táblázat: Új rokkantsági nyug-
díjmegállapítások és az új öregségi 
nyugdíjmegállapítások részletes lét-
szám adatai  ....................................  253

11.8. táblázat: Öregségi nyugdíjkor-
határ  ................................................  254

12.1. táblázat: A személyi jövedelem-
adó kulcs átlaga, minimális, maxi-
mális értéke, százalék  ..................  255

12.2. táblázat: Az adóék mértékének 
változása a minimálbér és alkalmi 
munkavállalói könyv (AMK) ese-
tén  ....................................................  256

12.3. táblázat: Minimálbér, bérmini-
mum és nyugdíjminimum havi ösz-
szege, folyó évi ezer forint  ...........  257

12.4. táblázat: Munkát terhelő adók 
a költségvetési bevétel és a kerese-
tek arányában  ................................  258

13.1. táblázat: A 15–64 éves népesség 
foglalkoztatási aránya és a munka-
nélküliségi ráta nemenként az Uni-
ós tagországokban, 2015  .............  259

13.2. táblázat: A foglalkoztatottak 
összetétele az Uniós tagországok-
ban, 2015  ........................................  260

ábrák
munkapiac
1. ábra: A foglalkoztatottak létszáma 

és a 15–64 évesek foglalkoztatási 
rátája, 2009–2015  ............................ 18

2. ábra: A közfoglalkoztatottak ha-
vonkénti számának alakulása a 
költségvetési szférában és a vállal-
kozások, valamint a nonprofit szer-
vezetek szerint, 2011–2015  ...........  20

3. ábra: Üres álláshelyek a verseny-
szférában, 2006–2015 (ezer fő)  ....  23

4. ábra: A regisztrált álláskeresők, az 
ILO-definíciónak megfelelő és az 
önbesorolás szerinti munkanélkü-
liek létszámának változása, 2006–
2015  ...................................................  23

5. ábra: Munkanélküliségi ráta Ma-
gyarország régióiban, 2006– 
2015  ...................................................  24

6. ábra: A munkakeresés átlagos 
hossza és a tartósan (egy éven túl) 
munkanélküliek aránya, 2006–
2015  .................................................... 25

7. ábra: Kereseti index alakulása 
(2010 = 100)  .....................................  27

8. ábra: Bruttó kereset alakulása a 
versenyszféra jelentősebb nemzet-
gazdasági ágaiban, 2015  ................  28

közelkép
1.1. ábra: Az EU–8 + 2-ből az 

EU–15-be és két EGT-országba 
2000 előtt vagy azóta érkezett be-
vándorló népesség, állampolgárság 
szerint, 2011  .....................................  42

1.2. ábra: Az EU–15 országokban élő 
EU–8 + 2 állampolgárok aránya az 
állampolgárságuknak megfelelő or-
szág népességében  ..........................  44

1.3. ábra: Az EU–15-ben élő EU–8 
+ 2 állampolgárok arányának éves 
változása az állampolgárságuknak 
megfelelő ország népességében, ja-
nuár 1-re vonatkozó értékek  .......... 45

1.4. ábra: Külföldi állampolgárok 
aránya a teljes népességben, az ösz-
szes és a 2000 után érkezettek be-
vándorlása az EU országaiba, 2011 
(százalék)  ..........................................  49

1.5. ábra: Külföldi állampolgárok 
2000 utáni bevándorlása és a hazai 
népesség elvándorlása az EU–8-ban 
és 5 befogadóvá váló EU-ország-
ban, 2011  ..........................................  50

F1.1. ábra: A migrációs arány, a GDP 
növekedési ütemének éves változá-
sa és a munkanélküli ráta együttes 
alakulása, százalék  .......................... 52

F1.2. ábra Az EU 15 országába áram-
ló EU–8 állampolgárok éves lét-
számváltozása az egyes célorszá-
gokban, ezer fő, január 1-re vonat-
kozó értékek  ..................................... 53

2.1.1. ábra: A magyar lakosság mig-
rációs potenciálja 1993 és 2016 kö-
zött (százalék)  .................................  54

2.2.1. ábra: Az egy évnél rövidebb 
ideig külföldön lévők és a teljes né-
pesség korcsoportos megoszlása  ... 61

2.2.2. ábra: Az egy évnél rövidebb 
ideig külföldön lévő 25–64 éves né-
pesség iskolai végzettség és gazda-
sági aktivitás szerinti megoszlása 
nemek szerint  ................................... 62

2.2.3. ábra: A főbb célországokban 
élő magyar állampolgárok és a ha-
zai népesség korcsoportos megosz-
lása (2014. január 1.)  ....................... 63

K2.2.1.1. ábra: A kelet-közép-euró-
pai migráció mintázatai az Egye-
sült Királyságban  ............................  68

K2.2.1.2. ábra: A magyar bevándor-
lók számának alakulása az Egyesült 
Királyságban  ...................................  69

2.3.1. ábra: A munkaerő-migráció 
alakulása és célországok szerinti 
aránya  ................................................ 73

2.3.2. ábra: Az iskolai végzettség ha-
tása a munkaerő-migrációra, mar-
ginális valószínűségek  .................... 79

2.3.3. ábra: A lakóhely régiójának 
a hatása a munkaerő-migrációra, 
marginális valószínűségek  ............  80

2.3.4. ábra: A foglalkozás hatása a 
munkaerő-migrációra, marginális 
valószínűségek (százalék)  .............. 81

2.3.5. ábra: Egy évvel korábbi mun-
kapiaci státus hatása a munka-
erő-migrációra, marginális valószí-
nűség (százalék)  ............................... 83

2.3.6. ábra: A háztartásban élők ösz-
szetételének a hatása a munka-
erő-migrációra, marginális hatás-
változás (százalék)  ..........................  84

K2.3.1.1. ábra: Különböző típusú 
kétszülős transznacionális csalá-
dok száma megyénként, a kétszülős 
transznacionális családok megyén 
belüli arányának csökkenő sor-
rendjében  ..........................................  88

2.4.1. ábra: Kumulált gyakorisági 
függvények – külföldre költözik ...  92

2.5.1. ábra: Egyes munkavállalást be-
folyásoló tényezők megítélése  ......  99

2.5.2. ábra: A reálbérnyereség-vára-
kozás és a diplomaszerzés óta eltelt 
idő hatása a külföldi munkavállalás 
valószínűségére  .............................  100

2.5.3. ábra: A munka- és életkörül-
mények megítélésének marginális 
hatása a külföldi munkavál- 
lalásra  ............................................... 101

2.5.4. ábra: A régió és a szakvizsga 
hatása a külföldi munkavál- 
lalásra  ..............................................  102

2.6.1. ábra: A Magyarországra ha-
zautalt pénzek nagysága és a 



függelék

280

GDP-hez viszonyítva, 2000–2014 
(millió dollár)  ................................  107

2.6.2. ábra: A főbb küldő országok 
által Magyarországra hazautalt 
pénzek nagysága, 2010–2014  .....  107

2.7.1. ábra: A Németországból emig-
rálók aránya az EU–8 + 2-tagor-
szágokba az onnan Németországba 
vándorlókhoz képest (százalék)  .. 112

2.7.2. ábra: Migráns magyarok szá-
ma (ezer fő) és a visszatérési szá-
zalékaránya Németországban és 
Ausztriában  .................................... 113

3.1.1. ábra: A 15–64 éves külföldi ál-
lampolgárságú, külföldi születésű 
és teljes népesség munkaerőpiaci 
mutatói nemek szerint  .................  125

3.1.2. ábra: A 15–64 éves külföldi ál-
lampolgárságú, külföldi születé-
sű és teljes népesség munkaerőpia-
ci mutatói korcsoportok és nemek 
szerint  .............................................  125

3.1.3. ábra: A 25–64 éves külföldi ál-
lampolgárságú, külföldi születésű és 
teljes népesség munkaerőpiaci mu-
tatói iskolai végzettség szerint .....  126

3.1.4. ábra: A 25–64 éves külföldi 
születésű népesség munkaerőpia-
ci mutatói születési országok és ne-
mek szerint .....................................  128

K3.1.2.1. ábra: A foglalkoztatás vál-
tozásának komponensei a válságot 
megelőző évtizedben (fő)  ............  139

3.3.1. ábra: Első generációs EU-n be-
lülről illetve EU-n kívülről érkező 
migránsok aránya az adott ország-
ban anyanyelv szerinti  
bontásban  ........................................ 152

statisztika
1.1. ábra: Alapvető gazdasági muta-

tók éves változása  .........................  183
1.2. ábra: GDP éves idősora 

(2000=100%)  ................................  184
1.3. ábra: Foglalkoztatási ráta, 15–64 

évesek  ..............................................  184

2.1. ábra: Magyarország népességé-
nek korösszetétele, 1980, 2015  ...  186

3.1. ábra: 15–59 éves férfiak és 15–54 
éves nők megoszlása munkapiaci 
részvétel szerint  .............................. 191

3.2. ábra: 15–59 éves férfiak megosz-
lása munkapiaci részvétel  
szerint  .............................................  192

3.3. ábra: 15–54 éves nők megoszlása 
munkapiaci részvétel szerint  ......  193

4.1. ábra: Összes foglalkoztatott  ..  196
4.2. ábra: Összes foglalkoztatott ne-

mek szerint .....................................  197
4.3. ábra: A vállalati szférában alkal-

mazottak megoszlása vállalatméret 
és külföldi tulajdonhányad  
szerint  .............................................  202

4.4. ábra: Foglalkoztatási ráta kor-
csoportok szerint, 15–64 éves fér-
fiak, negyedévenként  ...................  204

4.5. ábra: Foglalkoztatási ráta kor-
csoportok szerint, 15–64 éves nők, 
negyedévenként  ............................  205

5.1. ábra: A munkanélküliségi ráta 
nemek szerint  ................................  206

5.2. ábra: A különböző munkapia-
ci állományok közötti negyedéves 
áramlások intenzitásának alakulá-
sa a 15–64 éves népességben  ......  209

5.3. ábra: Munkanélküliségi ráta kor-
csoportonként, 15–59 éves férfiak, 
negyedévenként  ............................. 211

5.4. ábra: Munkanélküliségi ráta kor-
csoportonként, 15–59 éves nők, ne-
gyedévenként  ................................. 211

5.5. ábra: A regisztráltak és a MEF sze-
rinti munkanélküliségi ráták  .....  212

5.6. ábra: A munkanélküli nyilván-
tartásba belépők száma, havi átla-
gok, ezer fő  ...................................... 214

6.1. ábra: Bruttó és nettó reálkereset 
éves változása  ................................  223

6.2. ábra: Az alacsony keresetű dol-
gozók aránya nemek szerint  .......  226

6.3. ábra: A bruttó átlagkeresetek 

differenciáltsága  ...........................  228
6.4. ábra: Életkor-kereseti profilok is-

kolai végzettség szerint 1998-ban, 
2015-ben, nők, férfiak ..................  228

6.5. ábra: A bruttó reálkeresetek lo-
garitmusának eloszlása ................  229

7.1. ábra: A nappali képzésben tanu-
lók a megfelelő korú népesség ará-
nyában  ............................................  230

7.2. ábra: Belépők és kilépők száma 
az egyes oktatási fokozatokban, 
nappali képzés  ...............................  231

8.1. ábra: Az NFSZ kirendeltségein 
bejelentett betöltetlen álláshelyek 
számának alakulása  .....................  234

8.2. ábra: Létszámcsökkentést és lét-
számnövekedést tervező vállalatok 
aránya  .............................................  235

9.1. ábra: Regionális különbségek: 
foglalkoztatási ráta, keresetek és 
bruttó hazai termék a tervezési sta-
tisztikai régiókban  .......................  236

9.2. ábra: Regionális különbségek: 
munkanélküliségi ráta a Munka-
erő-felmérés szerint a tervezési sta-
tisztikai régiókban  .......................  237

9.3. ábra: Regionális különbségek: 
regisztrált munkanélküliségi ráta a 
tervezési statisztikai régiókban  ...  238

9.4. ábra: Regisztrált megyei munka-
nélküliségi ráták átlagai, 2015  ...  239

9.5. ábra: A regisztrált munkanélküli-
ek aránya a 15–64 éves népességben, 
2007. I. negyedév, százalék  ..........  241

9.6. ábra: A regisztrált munkanélküli-
ek aránya a 15–64 éves népességben, 
2015. I. negyedév, százalék  ..........  241

9.7. ábra: A regisztrált munkanélkü-
liek aránya a 15–64 éves népesség-
ben, 2007. III. negyedév,  
százalék  ..........................................  242

9.8. ábra: A regisztrált munkanélkü-
liek aránya a 15–64 éves népesség-
ben, 2015. III. negyedév,  
százalék  ..........................................  242


