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Leveleki Magdolna 
 

Labilis munkaerőpiaci egyensúly a multinacionális vállalatok  
 uralta térségekben Magyarországon 

 
 
 

1. Bevezetés 

Tanulmányomban a 2008-ban kezdődött gazdasági válság munkaerő-piaci hatását vizsgálom, 

s arra a kérdésre keresek választ, hogy az eltérő mértékben iparosodott térségekre milyen 

hatással volt a recesszió? Magyarország mely területei érezték meg legkorábban a válságot? A 

világgazdasági folyamatok kedvezőtlen társadalmi hatásai ugyanis felvetik azt a kérdést, hogy 

a helyi gazdaságnak a nemzetközi folyamatoktól való erőteljes függősége mennyiben 

kívánatos, a nagyarányú tőkebevonással és az ipari struktúra gyors átalakításával járó 

folyamatoknak melyek középtávon a társadalmi következményei. 

Európai összehasonlításban Magyarországon a gazdaságilag aktívak száma az ezredforduló 

utáni időszakban alacsony, és magas a munkaerőpiacról kivonulók – továbbtanulók, kizárólag 

járadékból élők, valamint a munkát nem keresők – aránya. (Laky, 2003.) A tendencia bár 

egyenetlen, 2006-ig javuló volt: évről-évre nőtt a gazdaságilag aktívak aránya a 15-74 éves 

kor közötti népességen belül, és ezzel párhuzamosan nőtt a foglalkoztatottak és csökkent a 

munkanélküliek száma. Az átlagosnál erősebb volt az aktivitási ráta növekedése az erősen 

iparosodott térségekben: Közép-Dunántúlon, Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon. 

Ezek a régiók munkanélküliség szempontjából jó helyzetűnek számítottak.  

A közép-dunántúli régió például kedvező földrajzi fekvése – nyugati határhoz és a fővároshoz 

való közelsége, relatíve jó infrastrukturális ellátottsága – következtében az ezredfordulóra úgy 

tűnt, hogy kilábalt a recesszióból. Az 1990-ben még a legrosszabb helyzetű kistérségek közé 

sorolódott tatabányai kistérség, éppúgy, mint más Komárom-Esztergom megyei kistérségek a 

gazdasági aktivitás mutatói alapján magasabb kvartilisbe kerültek, és Veszprém megye déli 

kistérségei is felértékelődtek.  

Ezzel egyidejűleg a régió fejlettebb részeinek szembesülni kellett azokkal a hatásokkal, 

amelyek a globalizáció negatív jelenségeként a foglalkoztatáspolitikában megjelentek. (Tésits, 

2003) Például az IBM bezárása, az Ikarus és a Videoton részlegeinek létszámleépítése 

jelentősen csökkentette Fejér megyében a foglalkoztatottak számát növelve a 

munkanélküliségi mutatókat, és évekre volt szükség, mire a térség munkaerőpiacán ismét 
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kialakult egy viszonylagos egyensúly. Ezek a megrázkódtatások rávilágítottak arra, hogy a 

gazdasági egyensúly a munkaerő-kereslet túlzott koncentrációja miatt sérülékeny, és bár újabb 

beruházók és munkaadók letelepítésével a folyamatok visszafordíthatóak, a gazdasági 

beavatkozások időről-időre elkerülhetetlenek.  

A multinacionális cégek letelepedésével helyreállt egyensúlyért a munkavállalók nagy árat 

fizettek. A külföldi beruházók számának növekedésével párhuzamosan terjedtek ugyanis a 

flexibilis foglalkoztatási formák1, mindenek előtt a munkaerő-kölcsönzés és a határozott idejű 

foglalkoztatás, és csökkent a normál munkaviszonyban dolgozók száma. Ezek a 

foglalkoztatási formák – mint arra a térségben készült tanulmányok rámutatnak - jelentősen 

csökkentik a munkaadók kockázatait, miközben a munkavállalókat sok tekintetben hátrányos 

helyzetbe hozzák. Ugyanakkor növelik a térség iránt érdeklődő beruházók számát. (Leveleki, 

1999) 

Tanulmányomban azt vizsgálom, hogy a 2008. év IV. negyedévében bekövetkezett gazdasági 

válság hogyan érintette Magyarország eltérő gazdasági aktivitással és iparosodottsággal 

jellemezhető régióit. Elemzésemhez az Állami Foglalkoztatási Szolgálat és a Központi 

Statisztikai Hivatal adatait használom.  

 

2. A válság első jelei 

 

A világgazdaságot sújtó pénzügyi válság jelei Magyarország munkaerőpiacán 2008. IV. 

negyedévében már a munkaügyi mutatókban megmutatkoztak. December hónapban a 

nyilvántartott álláskeresők száma 7%-kal haladta meg az előző havit, és 2007. év 

decemberéhez képest ez a szám 7,3%-kal (32,3 ezer fővel) lett magasabb. Egy év alatt a 

nyilvántartott álláskeresők számának gazdaságilag aktív népességhez viszonyított mutatója 

0,7%-kal nőtt. (ÁFSZ, 2008. december) 

Az év egészére vonatkozó főbb munkaerő-piaci mutatók hasonló tendenciát jeleznek. A KSH  

éves jelentése szerint 2007. évhez viszonyítva az aktivitási és a foglalkoztatási arány 0,3 és 

0,6%-kal csökkent, a munkanélküliségi ráta 0,4%-kal emelkedett.  

 

                                                 
1 A szakirodalomban használt másik terminológia: az atipikus foglalkoztatás. Ide soroljuk egyebek mellett a 
határozott idejű szerződésekkel, a részmunkaidőben, a munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül történő 
foglalkoztatást, a kényszervállalkozások terjedését.  
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1. tábla 
A munkaerő-piaci aktivitás  főbb mutatói a 15-74 évesek körében 

 
Mutatók 2007. I-IV. negyedév 2008. I-IV. negyedév 

Aktivitási arány, % 54,9 54,6 
Munkanélküliségi ráta, % 7,4 7,8 
Foglalkoztatási arány, % 50,9 50,3 

 
Forrás: Saját tábla a KSH adatai alapján (Főbb munkaügyi folyamatok, 2008. január-
december, Statisztikai tükör, KSH, 2009/42. szám) 
 

A foglalkoztatási helyzet kedvezőtlen változása a makrogazdasági mutatók alapján a válság 

időszakában nem meglepő. Kevésbé ismert azonban, sőt a köztudatban elterjedt 

előfeltételezésekkel ellentétesnek is mondható, ahogyan a munkaerőpiac átrendeződése 

Magyarország eltérő fejlettségű régióit (megyéit, kistérségeit) érinti.  

Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön a gazdasági aktivitás tulajdonképpen nem 

változott, a többi régióban azonban romlott. A legjelentősebb a csökkenés Nyugat-

Dunántúlon. A foglalkoztatottak létszáma a dél-dunántúli régió kivételével mindenütt 

csökkent, a legnagyobb visszaesés (1%-os) Közép- és Nyugat-Dunántúlon illetve Észak-

Magyarországon következett be. 2008. IV. negyedévi munkaerő-piaci mutatók szerint a 

gazdasági válság legelőször Nyugat-Dunántúlt érintette. A munkanélküliség elsősorban a 

férfiakat, az iparban és építőiparban foglalkoztatottakat sújtja.  

 
 

2. tábla 
A munkaerőpiac főbb mutatói régiók szerint, 2008. I-IV. negyedév* 

 
Régiók Aktivitási arány, % Munkanélküliségi 

ráta, % 
Foglalkoztatási 

arány, % 
Közép-Magyarország 58,6 4,6 55,9 

Közép-Dunántúl 57,0 5,8 53,7 
Nyugat-Dunántúl 57,8 4,9 54,9 

Dél-Dunántúl 50,3 10,3 45,1 
Észak-Magyarország 50,4 13,4 43,7 

Észak-Alföld 50,8 12,0 44,8 
Dél-Alföld 52,5 8,7 47,9 

*Az adatok a 15-74 éves népességre vonatkoznak. 
Forrás: Saját tábla a KSH adatai alapján (Főbb munkaügyi folyamatok, 2008. január-
december, Statisztikai tükör, KSH, 2009/42. szám) 
 
 
Ha a folyamatokat időben kicsit visszább tekintve vizsgáljuk, a főbb munkaerő-piaci mutatók 

számának változása alapján  egy trend látszik kirajzolódni. Eszerint 2006 óta évente romlanak 
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néhány tized százalékkal a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatottság és a munkanélküliség 

rátái. Az alábbi táblában a 2006-7. 2007-8. 2008-9. év decembertől februárig tartó időszakait 

hasonlítom össze, tekintettel arra, hogy a pénzügyi világ válsága 2008 utolsó negyedévében 

öltött számottevő méretet. Az országos foglalkoztatási ráta csökkenése azonban 2006-2007 év 

hasonló időszakai között nagyobb mérvű volt, mint 2007-2008 között. Csupán a 

munkanélküliség aránya jelez az előző évinél nagyobb növekedést. A munkaerő-piaci helyzet 

romlása ily módon egy korábban elkezdődött folyamat, és mint látni fogjuk, olyan jelentős 

regionális különbségek jellemzik, amit az országos szintre vetített mutatók nem tükröznek 

vissza. 

 
3. tábla 

A főbb munkaerő-piaci mutatók időbeni változása 2006-2009. 
 

 Aktivitási 
arány, % 

Munkanélküliségi 
ráta, % 

Foglalkoztatási 
arány, % 

2006. december – 2007. február 54,9 7,4 50,8 
2007. december – 2008. február 54,3 8,0 49,9 
2008. december – 2009. február 54,1 9,1 49,2 

*Az adatok a 15-74 éves népességre vonatkoznak. 
Forrás: Saját tábla a KSH adatai alapján. (Gyorstájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal 
legfrissebb adataiból. KSH, 2009. március 30.) 
 
3. A munkaerő-piaci  válság és a szezonális hatások 
 
A nyilvántartott álláskeresők számának növekedése 2008 decemberében az előző hónap 

adataihoz viszonyítva 7%-os, az előző évihez képest pedig 7,3%. A mutató értéke Nyugat-

Dunántúlon (13,6%) és Közép-Dunántúlon (11,4%) a legmagasabb, Győr-Moson-Sopron 

megyében egy hónap alatt 20,1%-os. (Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 2008. december) 

Ha a 2007 decemberi adatokhoz viszonyítjuk az álláskeresők számának növekedését, a 

legkedvezőtlenebb dinamika Közép-Dunántúlon figyelhető meg: a növekedés 23,0%-os. De 

átlagon felüli a növekedés mértéke Nyugat-Dunántúlon és Közép-Magyarországon is.  
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4. tábla 

A nyilvántartott álláskeresők létszámának változása, 2008 december 

Régiók Változás az előző hónaphoz 

képest (%) 

Változás az előző évhez 

képest (%) 

Közép-Magyarország 6,5 10,3 

Közép-Dunántúl 11,4 23,0 

Nyugat-Dunántúl 13,6 10,3 

Dél-Dunántúl 5,4 4,1 

Észak-Magyarország 3,9 3,3 

Észak-Alföld 7,2 6,0 

Dél-Alföld 7,5 6,1 

Összesen 7,0 7,3 

Forrás: Saját tábla az AFSZ 2008. decemberi adatai alapján 

 

A folyamatok átrendeződése azért is szembetűnő, mert az év első három negyedében 

főképpen a kedvezőtlenebb gazdasági helyzetű megyékben emelkedett átlagon felül az 

álláskeresők száma, a növekedés Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár megyéket érintette.  

A pénzügyi gazdasági válság munkaerő-piaci hatásai mindezek alapján teljesen átrajzolják a 

megszokott szezonális hatásokat. A téli foglalkoztatási holtszezon főképpen az erősen 

iparosodott megyéket, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém 

megyét érintette. Különösen gyorsan nőtt a nyilvántartásba első alkalommal belépők száma. 

Ez a növekedés Fejér, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron megyékben 15-21%-os. 

Elsősorban az ipar területén dolgozók veszítették el nagyobb arányban állásukat 2008 

decemberében.  

 
4. Munkaerő-piaci folyamatok 2009. év elején 

 
2009 márciusában 8,9%-kal kevesebb új álláshelyet kínáltak a munkaadók, mint egy évvel 

korábban. Ráadásul 2007 márciusában a bejelentett állások 63%-a volt államilag nem 

támogatott munkaerőigény, idén ennek aránya csak 44%. Ez a támogatott álláshelyek 39,1%-

os növekedését és a nem támogatottak 36,8%-os csökkenését mutatja. 2009 februárhoz képest 

pedig háromszorosára nőtt a támogatott munkaerő iránti igény, ezeknek 82%-a közcélú 

munkavégzés keretében betölthető állás.  Nem támogatott új állásokat legnagyobb mértékben 

Közép-Magyarországon és Nyugat-Dunántúlon kínáltak márciusban a munkáltatók, megyei 
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bontásban pedig Zala és Békés megye nem támogatott álláskínálata nőtt. (Foglalkoztatási és 

Szociális Hivatal, 2009. március) 

A munkaerőpiac negatív folyamatai az első negyedévben tovább folytatódtak. 2009 

márciusában az előző hónapokhoz képest a nyilvántartott álláskeresők száma 3,8%-kal nőtt. 

Ez a növekedés az előző év azonos időszakához képest 22%-os. 

Míg korábbi években a szezonális hatások következtében márciusban már csökkenni szokott 

az álláskeresők száma, idén ez a fordulat nem következett be. Az Állami Foglalkoztatási 

Szolgálat havi jelentése szerint 2009 márciusában a regisztrált álláskeresők száma 15 éves 

csúcspontra jutott, utoljára 1994 májusában volt ilyen nagyságrendű.  

Regionális bontásban tovább erősödött az a tendencia, amely már 2008 decemberében 

kirajzolódni látszott. Az ország korábban kedvezőnek tartott, relatíve magas gazdasági 

aktivitással jellemezhető területeit sújtja legerősebben a válság, ahol a legtöbb multinacionális 

vállalat tevékenykedik és magas az iparban, exportorientált ágazatokban munkát vállalók 

száma.  

Komárom-Esztergom megyében 69,6%-kal, Győr-Moson-Sopronban 66,2%-kal nőtt az 

álláskeresők száma, de jóval átlagon felüli a növekedés Fejér, Veszprém és Vas megyében is.  

A nyilvántartott álláskeresőknek a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya egy év 

alatt 2,3%-kal nőtt. Legnagyobb mértékű a növekedés Közép-Dunántúlon (4,0%), a megyék 

közül pedig Veszprém és Baranya megyében (4,5-4,5%).  

Gazdasági aktivitás szempontjából a térségek rangsora azonban nem változott. Észak-

Magyarországon és Észak-Alföldön a legmagasabb még mindig a nyilvántartott álláskeresők 

a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított száma, a legalacsonyabb pedig Közép-

Magyarországon.  

 
5. Mit mutat a csoportos létszámleépítések alakulása? 
 
A bejelentett csoportos létszámleépítések száma 2008-ban a 2002. évinek háromszorosa. Az a 

tény, hogy a növekedés már 2006-ban igen magas volt – a decemberben beérkezett 

bejelentések létszámtartalma az előző évihez képest 229%-kal nőtt – jelzi, hogy a munkaerő-

piaci mozgásokat az elmúlt években nem csupán világgazdasági folyamatok generálták. Ez a 

trend összhangban van az aktivitási, a foglalkoztatási és a munkanélküliségi ráták időbeni 

változásával.  
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5. tábla 

A bejelentett csoportos létszámleépítések alakulása 2000-2008. december 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
A december hónapban beérkezett 

bejelentések száma 
 

42 
 

61 
 

62 
 

65 
 

63 
 

48 
 

90 
 

16 
 

81 
A decemberben beérkezett bejelentések 

létszámtartalma 
 

1796 
 

3668 
 

1874 
 

2715 
 

1815 
 

1543 
 

3539 
 

720 
 

5528 
 
Forrás: Saját készítés az ÁFSZ adatai alapján. 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=14769&rID=184&sw=csoportos%20l%C3%A9tsz%C
3%A1mle%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sek&content=afsz_statisztika_csop_leepites_evenkent 
 
 

 
6. tábla 

A bejelentett csoportos létszámleépítések régiónként és havonként, 2009. év 
 
 
 
Régiók, 
megyék 

Január Február Március Összesen 
Bejelentett 
létszám-
leépítések 
száma 

A 
bejelentett 
létszám-
leépítések  
által  
érintettek 
száma  

Bejelentett 
létszám- 
leépítések  
száma 

A 
bejelentett 
létszám- 
leépítések  
által  
érintettek  
száma 

Bejelentett  
létszám- 
leépítések  
száma 

A 
bejelentett 
létszám-
leépítések  
által  
érintettek 
száma 

Bejelentett 
létszám-
leépítések  
száma 

A 
bejelentett 
létszám- 
leépítések  
által  
érintettek  
száma 

Közép-
Magyarország 

16 963 15 862 14 771 45 2596 

Közép-
Dunántúl 

12 1378 10 1344 16 1054 38 3776 

Nyugat-
Dunántúl 

10 1110 9 886 15 1185 34 3181 

Dél-Dunántúl 3 329 7 794 9 728 19 1851 
Észak-
Magyarország 

8 395 11 484 13 686 32 1862 

Észak-Alföld 3 555 7 392 9 267 19 1276 
Dél-Alföld 4 58 4 88 12 1114 20 1340 
Mindösszesen 56 5227 63 4850 88 5805 207 15882 
Forrás: Saját készítés az ÁFSZ adatai alapján. 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=14769&rID=184&sw=csoportos%20l%C3%A9tsz%C
3%A1mle%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sek&content=afsz_statisztika_csop_leepites_evenkent 
 
 
 
A létszámcsökkentést bejelentő cégek több, mint 40%-a Közép-Magyarországon és Közép-

Dunántúlon működik, harmada pedig Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön, vagyis az 

ország legiparosodottabb régióit érintik a fenti mutatók alapján leginkább a munkaerőpiaci 

hatások. A feldolgozóiparban tevékenykedő, csoportos elbocsátást tervező cégek 43,9%-a a 

közép- és nyugat-dunántúli régióhoz tartozik. Közép-Magyarország részesedése főképpen a 

személyi szolgáltatások, egészségügy, szociális ellátás, oktatás, építőipar és a kereskedelem 

területén kimagasló.  
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7. tábla 
A létszámleépítést bejelentő cégek megoszlása nemzetgazdasági áganként 

 régiók szerint a 2009. év első három hónapjában 
 

A nemzet-
gazdasági ág 
megnevezése 

 
Közép-

Magyarország 

Közép-
Dunán-

túl  

Nyugat-
Dunán-

túl  

Dél-
Dunán-

túl  

Észak-
Magyar-
ország 

 

Észak
-

Alföld  

 
Dél-

Alföld  

Össze-
sen 

Mezőgazdaság, 
vad- és 

erdőgazdaság 

    
25,0 

 
25,0 

 
 

 
50,0 

 
100,0 

Bányászat    100,0    100,0 
Feldolgozóipar 11,4 21,2 22,7 9,1 16,7 11,4 7,6 100,0 

Villamos-energia, 
gáz-, gőz-, 
vízellátás  

    50,0  50,0 100,0 

Építőipar 87,5  12,5     100,0 
Kereskedelem, 

javítás 
62,5  12,5 12,5   12,5 100,0 

Szállítás, 
raktározás, posta, 

távközlés 

 
16,7 

 
33,3 

 
8,3 

 
16,7 

 
16,7 

 
8,3 

  
100,0 

Pénzügyi közvetítés 34,4 18,8 3,1 3,1 12,5 9,4 18,8 100,0 
Közigazgatás, 

védelem, kötelező 
társadalombiztosítá

s 

        
100,0 

Oktatás 50,0   50,0    100,0 
Egészségügyi, 
szociális ellátás 

60,0    40,0   100,0 

Egyéb közösségi, 
személyi 

szolgáltatás 

100,0       100,0 

Összesen 21,7 18,4 16,4 9,2 15,5 9,2 9,7 100,0 
Forrás: 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=14769&rID=184&sw=csoportos%20l%C3%A9tsz%C
3%A1mle%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sek&content=afsz_statisztika_csop_leepites_evenkent 
 
 
 
 
A nemzetgazdasági ágazatok közül az országos összesített adatok szerint az elbocsátások 

leginkább a feldolgozóipart érintették. 2009. első negyedévében ebben az ágazatban működött 

a csoportos létszámleépítést bejelentő cégek 63,8%-a. Második helyen 15,5%-kal a pénzügyi 

szolgáltatás vállalkozásai szerepelnek. A feldolgozóipar súlya a létszámcsökkentést bejelentő 

cégek között különösen nagy Nyugat-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Közép-Dunántúlon, 

Közép-Magyarországon elsősorban a pénzügyi szektor vállalatai érintettek. Dél-Alföldön 

mindkét említett ágazat cégeinek részesedése 41,7%.    
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8. tábla 
A létszámleépítést bejelentő cégek megoszlása nemzetgazdasági áganként  

régiók szerint a 2009. év első három hónapjában 
 

A nemzet-
gazdasági ág 
megnevezése 

Közép-
Magyaror-

szág 

Közép-
Dunán-

túl  

Nyugat-
Dunán-

túl  

Dél-
Dunán-

túl  

Észak-
Magyar-
ország 

 

Észak
-

Alföld  

Dél-
Alföld  

Össze-
sen 

Mezőgazdaság, vad- 
és erdőgazdaság 

 
 

   
11,1 

   
16,7 

 
1,9 

Bányászat        0,5 
Feldolgozóipar 35,7 62,5 93,3 55,6 53,8 77,8 41,7 63,8 

Villamos-energia, 
gáz-, gőz-, vízellátás  

     
7,7 

   
1,0 

Építőipar 7,1       3,9 
Kereskedelem, 

javítás 
   11,1    3,9 

Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 

7,1 12,5   15,4   5,8 

Pénzügyi közvetítés 42,9 25,0 6,7 11,1 15,4 22,2 41,7 15,5 
Közigazgatás, 

védelem, kötelező 
társadalombiztosítás 

 
 

       

Oktatás    11,1    1,0 
Egészségügyi, 
szociális ellátás 

    7,7   2,4 

Egyéb közösségi, 
személyi 

szolgáltatás 

7,1       0,5 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Forrás: 
http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&cID=14769&rID=184&sw=csoportos%20l%C3%A9tsz%C
3%A1mle%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9sek&content=afsz_statisztika_csop_leepites_evenkent 
 
 
2009 márciusára a csoportos leépítések regionális megoszlása 2008 decemberéhez képest 

némiképp átrendeződött. A legtöbb elbocsátást Dél-Alföldön jelentették be a munkáltatók, 

utána azonban a korábbiakhoz hasonlóan Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl következik.  

Új jelenség, hogy a leépítések átterjedtek a 300 főnél kevesebbet foglalkoztató cégekre, 

márciusban az érintett munkavállalók több, mint fele 100-300 főt foglalkoztató vállalatnál 

dolgozott. Az elbocsátások főképpen a középfokú végzettségű szakképzett férfiakat érintette. 

 

Összegzés 

A gazdasági válság kedvezőtlen hatásai azokat a magyarországi megyéket, kistérségeket sújtja 

legerősebben, amelyek a gazdasági rendszerváltás elmúlt 19 évében a leggyorsabb növekedést 

mutatták, és amelyekben a legjobbak voltak a gazdasági aktivitás, a foglalkoztatás és a 

munkanélküliség mutatói. A munkaerőpiac valamennyi mutatója jelzi hogy az erősen 

iparosodott, multinacionális cégek által uralt térségek gazdasági egyensúlya sérülékeny.  
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A válság átírta a korábban jellemző szezonális hatásokat: 2008-09 telén az iparosodott 

térségekben volt erőteljesebb a foglalkoztatottság csökkenése szemben a korábbi évekkel, 

amikor ez a szezonalitás elsősorban a mezőgazdasági területeket jellemezte. A holtszezon 

elmúltával, márciusban a szokásos fordulat a munkaerő-keresletben nem következett be, a 

kereslet nem nőtt, hanem tovább csökkent.  

 

Irodalom 

 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2008. december): A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján. 2008. december, 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=sajto_sajtotajekoztato_200812 Letöltve: 2009. 

február 13. 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (2009. március): A munkaerő-piaci helyzet alakulása az Állami 

Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján. 2009. március, 

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=sajto_sajtotajekoztato_kozlemeny_200903 

Letöltve: 2009. április 18. 

Laky Teréz (2003): Magyarországi munkaerőpiac. Foglalkoztatási Hivatal Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány, Budapest 

Leveleki Magdolna (1999): A bérmunka paradicsoma. Mit kínálnak a munkaadók Fejér megyében? Tér és 

Társadalom, 1-2.  

Tésits Mihály (2003): Lesz ez jobb is …..  http://www.afsz.hu Letöltve: 2006. 09. 12. 

Központi Statisztikai Hivatal (2009): Főbb munkaügyi folyamatok, 2008. január-december, Statisztikai tükör, 
2009/42. szám 
Gyorstájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból. KSH, 2009. március 30. 


