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Bevezető 

 

A fiatalok, az ifjúsági rétegek munkaerőpiaci helyzetének témája szorosan kapcsolódik az 

andragógia különböző területeihez. Lépten-nyomon találkozunk a pályakezdés, az 

elhelyezkedés problémájával, sokszor igen közeli – családi, baráti – kapcsolaton keresztül. Az 

ifjúság munkavállalási lehetőségei, az iskolázottság és a képzettség együttesen befolyásolják a 

fiatalok jövőjét, s e hatások napjainkban is aktuálisak. 

Jelen beszámoló nemcsak a mai munkaerőpiaci helyzetről értekezik; visszatekintünk az 

időben, s megvizsgáljuk a múltbeli lehetőségeket, továbbá kapcsolatot keresünk a változás 

időszakai között.  

Dolgozatunk három korszakot érint: 

• a rendszerváltás előtti, ún. retro-korszakot (az 1960-as évektől 1989-ig); 

• a rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig terjedő korszakot (1989–2004); 

• az Európai Unióhoz való csatlakozástól napjainkig terjedő időszakot (2004–2015). 

Az első két időszakot röviden, mintegy előzményként mutatjuk be, míg a harmadik korszakot 

részletesebben fejtjük ki. 

 

 

1. A rendszerváltás előtt (az 1960-as évektől 1989-ig) 

 

Mintegy fél évszázadra nyúltunk vissza, amikor arról gyűjtöttünk adatot, mivel kellett 

szembesülnie, megbirkóznia a hatvanas évek ifjúságának. Ezekből az évekből már mi magunk 

is őrzünk emlékeket. Emlékeink között az alábbiak szerepelnek: 

• körülöttünk mindenki dolgozott; 

• a politika határozta meg az ifjúság helyzetét; 

• Európa felosztottan létezett: volt a nyugati és a keleti blokk – Magyarország a keleti 

blokkhoz tartozott; 

• korlátozottak voltak az utazási lehetőségek – bár emlékeink szerint a magyar fiatalok 

megtalálták a módját, hogy külföldi híreket hallgassanak, tájékozódjanak a 

világpolitikáról és annak változásáról.  



 4 

„Olyan társadalom ifjúsága lépett felnőttsorba, amelynek nevelődése alapvetően más, mint az 

előtte járó generációké volt. […] Átrendeződött a családok belső élete is. A nők nagy mértékű 

munkába lépésével más nevelési feltételeket kínált a család a felnövekvő gyermek számára.” 

(Buda, Havas 1974. 5. o.) Néhány, az 1970-es évből származó statisztikai adat utal a korszak 

munkaerőpiaci helyzetére. 

Utánanéztünk, hogy ebben az időszakban milyen arányban oszlott meg a fiatalok között a 

különböző szakmaterületek iránti érdeklődés.  

 

1. táblázat 

A fiatalok részvétele a munkaerőpiacon 1970-ben 

(Buda és Havas, 1974. 17. o.)1 

  

Az aktív keresők száma 5 millió körül volt, ebből több mint 1,5 millió kereső a 15–29 éves 

korosztályhoz tartozott. A táblázatból látható, hogy ebben az időszakban a szakmunkások és 

segédmunkások aránya a legmagasabb. 

 

 

2. A rendszerváltástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig (1989–2004) 

 

Az 1989-től 2004-ig terjedő korszakot néhány kulcsmondat mentén dolgoztuk fel, amelyek az 

alábbiak: 

• Mivel kellett szembesülni? 

                                                 
1 Statisztikai időszaki közlemények. 216. kötet. Társadalom statisztikai közlemények 19–20. oldal. Az ifjúság 
társadalmi és gazdasági helyzetének fontosabb adatai. A KISZ KB-ának kérésére összeállította a KSH KISZ-
szervezete 
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• Jelentős változás a munkaerőpiacon: piacalapú gazdaság kialakulása, privatizáció. 

• A munkanélküliség megjelenése. 

• Új tudásra lett szükség (az iskolarendszer még erre nem volt felkészülve: az iskolák még 

nem azt oktatták, amire szükség volt) – az átálláshoz több év kellett (hiszen az ilyen 

jellegű változtatások reakcióideje mindig hosszú). 

• Ebben az időszakban a fiatalok még hátrányosabb helyzetbe kerültek, hiszen fele akkora 

volt a munkaszerzésre az esélyük, mint a felnőtteknek – Magyarországon az európai átlag 

kétszerese (mintegy 18%) az elszegényedésnek az esélye (Nagy, 2008). 

A problémák megoldását az alábbi intézkedések segítették: 

• Regionális munkaügyi központok létrehozása (feladataik: nyilvántartásba vétel, 

tanácsadás, oktatás). 

• Diákmunka-közvetítők: alkalmi, idény- és hosszabb idejű munkák közvetítése. 

• Alkalmi munkavállalói kiskönyv bevezetése. 

• START kártya. 

• Bértámogatás. 

• Civil szervezetek segítő munkája (Nagy, 2008). 

Lentebb látható lesz, hogy e kulcsgondolatok közül néhány átível a következő időszakra. 

 

 

3. Az Európai Unióhoz való csatlakozástól napjainkig (2004–2015) 

  

A fiatalok számára továbbra is nagy kihívást jelent a folyamatosan változó munkaerőpiaci 

elvárásoknak való megfelelés, hiszen az oktatási rendszer nem tudja párhuzamosan követni az 

újonnan felmerülő igényeket. Ebben az időszakban fokozatosan alakul ki a diplomás 

munkanélküliség. Ennek következtében a fiatalok olyan munkát is elvállalnak, ami 

diplomához nem kötött. További kihívást jelent az is, hogy az álláskeresés időtartama egyre 

növekszik (Nagy, 2011. 73. o.). 

A tudásalapú társadalom létrejötte egyre újabb tudást tesz szükségessé, amelyet az 

iskolarendszer még mindig nem tud követni. Ugyanakkor az alkalmi munkavállalás átalakul 

egyszerűsített foglakoztatássá. Ebben az időszakban már alapvető az önmenedzselés, továbbá 

a vállalkozói szféra erősítése is szükségessé válik. A frissen végzett ifjúsági korcsoportoknak 

egyik nehézsége a munkaerőpiacra lépésnél az, hogy általában júniusban tömegesen lépnek ki 

az oktatási rendszerből, és a foglalkoztatási igény nem olyan létszámban vagy nem pont 

abban az időszakban merül fel (Nagy, 2011. 75. o.). 
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A globális pénzügyi és gazdasági válság 2008-ra teljesedik ki, ami a fiatalok 

munkaerőpiaci helyzetét hasonlóan befolyásolja, mint a rendszerváltás idején – nincs elég 

munkahely. 

Meg kell említenünk a feketefoglalkoztatást is, amely a fiatalokat is jelentősen érinti. A 

2012-ben megkérdezett válaszadók 26%-a ismerte el, hogy fizetése egy részét vagy egészét 

„zsebbe” kapja. Az ilyen jellegű kereset megoszlása a következő: 

• a 8 általánost végzettek 40%-a; 

• a szakiskolát, szakmunkásképzőt végezettek 30%-a; 

• a diplomával rendelkezőknek pedig 17%-a végzett fekete munkát. 

A fekete foglalkoztatás nagymértékben a fizikai munkakörben és főként a mezőgazdasági 

területen tevékenykedő fiatal dolgozókat érinti (Gazsó, 2012). A fiatalokra leselkedő további 

veszélyekről Nagy (2011) így fogalmaz: „A munkanélküliek csoportján belül az egyik 

legveszélyeztetettebb réteg a fiatalok köre. A munkanélküliség ezt a korcsoportot fenyegeti a 

legjobban pszichés és szociális téren. A fiatalok szocializációjára legkedvezőbben az a tudat 

hathat, hogy úgy érzik, munkájukra szükség van, így a felnőtt társadalom elismeri, mint érett 

személyiséget. A fiatalkori munkanélküliség a felnőtt identitás kialakulását is megnehezíti.” 

(Nagy, 2011. 75. o.) 

A pályakezdők körében a legveszélyeztetettebbek a következő csoportok: 

• az általános és középiskolából lemorzsolódó fiatalok; 

• azok az érettségizettek, akik nem nyertek felvételt a felsőoktatásba; 

• a túlképzett pályakezdő diplomások; 

• a bizonytalan életúttal rendelkezők; 

• a munkatapasztalattal nem rendelkezők; 

• az irreális célokat dédelgetők (Nagy, 2011. 75. o.). 

Jelenleg a magyarországi ifjúság helyzetéről a legátfogóbb képet többek között a Magyar 

Ifjúság 2012, a Magyar Ifjúság 2012 Másodrészt, valamint a Magyar Ifjúság 2012 

Harmadrészt c. tanulmánykötetek adják, ezért főként az ezekben a könyvekben található 

adatokra, eredményekre, megállapításokra támaszkodtunk. 2000 és 2012 között négy 

évenként négy nagymintás ifjúságkutatás készült, országosan 7 régióban 8000 mintavétel 

alapján (Nagy és Székely, 2015). 
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2. táblázat 

Az iskolarendszerben már nem tanulók százalékos megoszlása 2012-ben 

(Gazsó, 2012. 147. o.) 

 

A 2012. évben végzett kutatás a munkanélküliség helyzetét legmagasabb iskolai 

végzettség, korcsoportok, településtípus szerint és nemenként is megvizsgálta. Az 

eredmények itt is azt tükrözik, amit a legtöbb szakirodalom is igazol, hogy a 

legveszélyeztetettebbek az alacsony iskolai végzettségűek. A csak 8 általánossal rendelkezők 

61%-a, a szakmunkásképzőt és szakiskolát végzettek 51%-a, az érettségivel rendelkezők 

35%-a, a diplomásoknak pedig 30%-a volt már munkanélküli. A korcsoportok megoszlása 

szerint szinte alig van különbség: 40%, 42%, illetve 44% az arány. A budapesti fiatalok 18%-

ban érintettek a munkanélküliségben, megdöbbentő viszont a kistelepülésen élő fiatalok 

helyzete, hiszen az ott élők 51%-a volt már munkanélküli. A megyeszékhelyeken élők 43%-a, 

míg az egyéb városokban élők 47%-a tapasztalta már meg a munkanélküliség állapotát. A 

nemenkénti megoszlásnál is szinte elenyésző a különbség, a férfiaknál kissé magasabb: 45%, 

míg a nőknél: 41%. 

A pályakezdők eleve hátrányos helyzetűnek minősülnek, azonban fontosnak tartjuk, hogy 

a halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű 

fiatalokat is megemlítsük. Az ő foglalkoztatásukat elősegítő intézkedéseket, kedvezményeket 
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a 2004. évi CXXIII. törvény szabályozza. Számukra a következő foglalkoztatási formák 

jelenthetnek megoldást: 

• egyéni munkarend és egyéni munkakörnyezet; 

• atipikus foglalkoztatási formák (távmunka, részmunkaidős tevékenység); 

• fogyatékosok foglalkoztatására specializálódott munkahelyek; 

• munkahelyek ösztönzése (járulék-kedvezménnyel); 

• pályázatok fogyatékkal élők munkakörnyezetének kialakítására; 

• szemléletváltás; 

• folyamatos fejlesztések. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozással a munkaerőpiac csak fokozatosan és csak limitált 

keretek között nyílt meg. A külföldi munkavállalás lehetőségével élve számos magyar fiatal 

nyugaton keresi a megélhetését. 2000 óta 150%-ra nőtt a külföldön dolgozni vágyó magyar 

fiatalok aránya. 2014-ben mintegy 30%-uk külföldön képzelte el jövőjét.2 

A magyar társadalomra jellemző, hogy a szülők igyekeznek gyermekeik továbbtanulását 

támogatni – ezáltal a fiatalok később jutnak be a munkaerőpiacra. Ennek előnye, hogy sokkal 

több képzettebb munkaerő kerül ki az oktatási rendszerből, azonban megjelenik a 

túlképzettség, illetve a diplomák elértéktelenedése (Nagy, 2011. 73. o.). 

Továbbra is érvényben vannak azok a foglalkoztatást segítő programok, amelyekre már az 

előző szakaszban is utaltunk. A munkáltatóknak érdeke fiatalokat foglalkoztatni, hiszen a 

járulékkedvezmények mellett általában alacsonyabb a bérigényük, rugalmasabbak, és még jól 

formálhatóak. Ezenkívül a számítógépes kompetenciájuk is fejlettebb (mai viszonylatban “Z” 

generáció), eleve gyorsabban és otthonosabban mozognak az IKT világában. A 

multinacionális cégek is egyre több gyakornoki programot dolgoznak ki annak reményében, 

hogy az általuk betanított friss munkaerő hosszútávon jövedelmező lesz a cég számára. (Nagy, 

2011. 77. o.). 

A fiatalok munkanélküliségére Nagy Márta (2011) szerint a foglalkoztatáspolitikai 

eszközök közül a munkaerő-kínálatot és -keresletet szabályozó mechanizmusok jelenthetnek 

megoldást. A diplomások számarányának növelésével, a szakképzések számával, valamint az 

átképzések megvalósításával lehetne itt célba érni. 

Az EU-hoz való csatlakozás sok mindent más látószögbe helyezett. Ahhoz, hogy egy 

magyar munkavállaló az EU-ban dolgozhasson, meg kellett oldani a szakmák, a végzettségek 

közötti átjárhatóságot. Ezt különböző keretrendszerek felépítése segíti elő. Ilyen például az 

                                                 
2 TÁRKI, KSH 
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EU-portfólió, melynek részei: Europass CV, Europass Nyelvi Portfólió, Európai 

Készségútlevél, Oklevélmelléklet, Motivációs levél. 

 

 

Összefoglalás 

 

Az ifjúsági rétegek munkaerőpiaci érvényesülésének három időszakát vizsgálva szembetűnő, 

hogy a fiatalok munkavállalásának jellemzői generációról-generációra változik. Egyrészt a 

nevelésben tapasztalható változás miatt, másrészt a családok belső életének átrendeződése 

következtében alakultak át a feltételek a felnövekvő korosztály számára. Az 1960-as évekre 

még a teljes foglalkoztatottság volt jellemző, azonban az 1989-es rendszerváltás magával 

hozta a munkanélküliség kialakulását. Egyre több, speciálisabb tudás vált szükségessé a 

munkaerőpiacon való fennmaradáshoz, miközben erre az ifjúság esélye egyre csökkent. 

Ugyanakkor több olyan intézkedés született, amely a fiatalok munkavállalási lehetőségeinek 

növelését tűzte ki céljául. 

A folyamatosan változó munkaerőpiaci körülmények nagy kihívást jelentenek ma is a 

fiatalság számára. Olykor még a felsőfokú végzettséggel rendelkezők is akadályba ütköznek 

az egyre növekvő időtartamra számot tartó álláskeresés során. A gazdasági válság további 

nehézségeket jelentett az elhelyezkedés terén. A 2010-es évektől több, szerkezeti változás áll 

be a munkaerőpiacon – ezek közül az egyik legkevésbé elfogadható a feketemunka létrejötte. 

A legális munkavégzés megvalósítását hátráltató jelenségek hatása mind szociális, mind 

pszichés területen jelentkezik, hiszen negatívan hat a fiatalok szocializációjára, valamint 

visszaveti az érett személyiség kialakulását. 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a munkaerőpiac nemzetközivé válása 

hatására egyre több magyar fiatal keres munkát külföldön. A hazai munkavállalást segítő 

programok igyekeznek hosszú távra gondolkodni, ezzel vonzóbbá tenni a magyarországi 

munkaerőpiacot. Megjelent a munkaerő-kínálat és -kereslet szabályozására tett törekvések 

sora, a felsőfokú képzettséggel rendelkezők számának növelése, valamint az átképzések 

megvalósítása. 

Az ifjúsági rétegek munkaerőpiacon való részvételének támogatása átfogó programként 

igyekszik biztosítani az egyének létbiztonságát, egyúttal olyan, általánosan elfogadható 

helyzetet kíván létrehozni, amely az egész ország gazdasági, kulturális és szociális mutatóit 

egy európai szemmel is kielégítő színvonalra emeli. 
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