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Munkaerő-piaci folyamatok, 2014. I. félév

1. Foglalkoztatottsági helyzetkép

1.1. Foglalkoztatottak
2014 II. negyedévében tovább nőtt a foglalkoztatottak létszáma, így az év 
első felében átlagosan 4100 ezren tartoztak ebbe a kategóriába, s a II. 
negyedévben a 15–64 évesekre számolt foglalkoztatási ráta 61,7%-ra 
emelkedett. Az előző év azonos időszakához viszonyítva ez 3,4 százalék-
pontos, míg a válság mélypontját jelentő 2010 II. negyedévéhez képest, 
6,4 százalékpontos javulást jelentett.

1. ábra
A foglalkoztatottak létszámának és a 15–64 évesek  
foglalkoztatási rátájának alakulása

1. tábla
Foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta* 
az Európai Unió tagországaiban, 2014. I. negyedév

(%)

Ország

Foglalkoztatási ráta Munka- 
nélküli-

ségi 
ráta

15–24 
évesek

25–54 
évesek

15–64 éves

férfiak nők együtt vál-
tozása) 

Ausztria 52,4 83,9 75,7 67,2 71,5 0,4 5,4
Belgium 21,6 79,5 65,8 57,2 61,5 0,2 8,7
Bulgária 18,6 72,7 61,8 56,2 59,0 1,3 13,0
Ciprus 24,3 75,1 65,4 56,9 60,9 –0,9 16,9
Csehország 25,8 83,3 76,0 59,9 68,1 1,3 6,8
Dánia 51,2 80,8 74,3 68,3 71,3 –0,7 7,4
Egyesült Királyság 46,5 81,8 76,3 66,6 71,5 1,3 6,7
Észtország 31,3 79,6 70,8 64,4 67,6 0,2 8,5
Finnország 35,9 79,9 67,9 66,6 67,3 –0,1 9,0
Franciaország 28,1 80,4 67,3 60,9 64,0 0,5 10,2
Görögország 11,9 61,2 57,2 40,1 48,5 –0,6 27,9
Hollandia 59,5 81,5 77,9 68,4 73,2 –1,0 7,5
Horvátország 16,4 68,9 57,5 48,1 52,8 2,1 18,9
Írország 26,5 71,8 65,7 55,9 60,8 1,5 12,1
Lengyelország 24,8 77,0 66,3 54,3 60,3 1,6 10,6
Lettország 31,8 77,8 66,8 64,8 65,8 1,7 11,9
Litvánia 25,9 79,4 64,9 63,6 64,2 1,9 12,4
Luxemburg 24,0 83,0 71,0 61,4 66,2 0,9 6,5
Magyarország 22,5 77,9 67,0 55,1 60,9 4,3 8,3
Málta 41,7 75,1 74,2 47,1 60,8 0,9 6,0
Németország 45,9 82,7 77,2 68,8 73,0 0,4 5,5
Olaszország 14,5 67,5 63,9 46,4 55,1 –0,4 13,6
Portugália 21,4 75,9 64,3 58,9 61,5 1,8 15,3
Románia 20,6 75,7 66,9 52,0 59,5 1,4 7,2
Spanyolország 15,8 65,9 58,9 50,4 54,7 0,5 25,9
Svédország 38,5 84,6 75,1 71,7 73,4 0,5 8,6
Szlovákia 20,9 76,4 66,3 54,0 60,2 0,4 14,1
Szlovénia 23,1 81,4 65,7 59,1 62,5 0,1 10,8
EU–28 31,5 76,7 69,2 59,0 64,1 0,7 10,9
* A 15–74 évesekre számolva.
a) 2014. I./ 2013. I. negyedév (százalékpont).
Forrás: Eurostat.
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Forrás: Munkaerő-felmérés.
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A legutolsó rendelkezésre álló uniós munkaerő-piaci statisztika szerint 
2014 I. negyedévében a 15–64 éves férfiak foglalkoztatási rátája már csak 
2,2 százalékponttal, a nőké pedig 3,9 százalékponttal maradt el az EU-28 
átlagától, míg az egy év alatt végbement legnagyobb mértékű javulás 
Magyarországot jellemezte. Ezzel párhuzamosan mérséklődött a munkanél-
küliség, és jelenleg Magyarország újra az uniós átlagnál alacsonyabb mun-
kanélküliségi ráta jellemezte tagországok közé tartozik.

A munkaerő-felmérés adatai szerint a foglalkoztatottak száma 2014 I. 
félévében 225,4 ezer fővel haladta meg a tavalyi év azonos időszakit. Ebből 
a növekedésből 68 ezer fő a közfoglalkoztatásba bevontakra jutott (mely 
változást azonban a munkaerő-felmérés az adminisztratív forrásokhoz 
képest mintegy 10 ezer fővel kisebbnek becsülte), míg a foglalkoztatás 
bővülés nagyobbik része a piaci szférában következett be. A munkaerő-fel-
mérés alapján kirajzolódó tendenciát más adatforrások is alátámasztják.  
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatai szerint január–június hónapok-
ban mintegy 200 ezerrel többen fizettek foglalkoztatást feltételező jogvi-
szonyban állóként járulékot. Az intézményi munkaügyi  statisztika szerint  
(ami a NAV járulékfizetői körnél szűkebb adatszolgáltatói kört jelent, mivel 
az 5 fő alatti szervezeteknél és a nonprofit kör egy részénél alkalmazásban 
állók hiányoznak belőle) a nem közfoglalkoztatottként dolgozók létszáma 
megközelítően 70 ezer fővel haladta meg 2014 I. félévében az előző év 
azonos időszakit.

A külföldi telephelyen dolgozók létszámnövekedése – legalábbis annak a 
munkaerő-felmérés segítségével látható szegmensében – megállt, viszont a 
vállalkozóké, ha nem is számottevően, de újra nőtt.

A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások az év első felében 46 ezerrel 
több embert alkalmaztak, mint egy évvel korábban. A megfigyelt kör összes 
foglalkoztatottjának több mint harmadát jelentő iparban 2,6%-os létszám-
növekedés (a járműgyártás kiugróan magas, 10%-os értéke mellett) követ-
kezett be. Bár foglalkoztatotti súlyát tekintve nem számit jelentősnek az 
építőipar, de az, hogy itt is nőtt az alkalmazásban állók létszáma, azt a 
pozitív üzenetet hordozza, hogy élénkülőben van a beruházási kedv.

A foglalkoztatással kapcsolatos mutatók alakulását erősen befolyásolja a 
közfoglalkoztatás adott időszaki kiterjedése. 2014 I. félévében átlagosan 
178,7 ezer közfoglalkoztatott volt, szemben a tavalyi azonos időszaki 98,9 
ezer fővel, viszont minden korábbitól különbözött a létszám adott időszakon 
belüli alakulása. A közmunkaprogramok hagyományos „holt szezonjában” 
az év eleji hónapokban, az oktatással kombinált speciális programnak 
köszönhetően 200 ezer körül volt a közfoglalkoztatottak létszáma. A téli 
közmunkaprogram befejeződésével májusban számuk 100 ezer alá csök-
kent, majd júniusban újból 150 ezer fölé emelkedett, ami a tavalyi év azonos 
időszakihoz hasonló volumenű közfoglalkoztatást jelentett.

A közfoglalkoztatás továbbra is a költségvetési szférára koncentrálódik 
(2014 I. félévében az átlagosan 178,7 ezer közfoglalkoztatottból 155,7 ezren 
itt dolgoztak), de növekvő a versenyszféra és a nonprofit szervezetek foglal-
koztatási szerepe is. Míg korábban a közfoglalkoztatás jelentős részben 
részmunkaidős volt, 2014-ben nem teljes munkaidős közfoglalkoztatotti 
állás gyakorlatilag már nincs. A törvényileg meghatározott 77 300 forintos 
közfoglalkoztatotti minimálbért alig haladta meg a közfoglalkoztatottak  
78 051 forintos havi bruttó keresete, ami azt jelenti, hogy csak nagyon 
kevesen részesültek a kvalifikáltabb munkakörökhöz társuló magasabb 
összegű garantált közfoglalkoztatási bérben.

2. tábla

A foglalkoztatottak száma és az előző év azonos időszakához viszonyí-
tott változása, 2014. I. félév

(ezer fő)

Megnevezés

Foglalkoztatottak száma Foglalkoztatottak 
számának változása

2010. I. 
félév

2014. I. 
félév

2014. I. 
félév/ 

2010. I. 
félév

2014. I. 
félév/ 

2013. I. 
félév

Összesen 3 749,1    4 100,0    350,9 225,4
Férfi 1 998,8    2 218,2    219,4 132,3
Nő 1 750,3    1 881,8    131,5 93,2
Közép-Magyarország 1 227,5    1 337,1    109,6 52,9
Közép-Dunántúl 424,9    466,6    41,6 23,2
Nyugat-Dunántúl 402,8    443,6    40,8 29,2
Dél-Dunántúl 339,8    360,0    20,1 18,4
Észak-Magyarország 389,9    426,6    36,7 35,8
Észak-Alföld 486,2    557,7    71,4 43,8
Dél-Alföld 477,8    508,5    30,6 22,1

Általános iskola 8. osztálya 
vagy kevesebb 426,0    451,6    25,6 53,6

Szakiskola és szakmun-
kásképző 1 118,0    1 198,5    80,5 78,8

Gimnázium 338,3    399,4    61,1 33,5
Egyéb érettségi 955,6    976,5    20,9 31,1
Főiskola 541,2    640,0    98,7 8,5
Egyetem 369,9    434,0    64,1 20,1
Alkalmazott 3 285,5    3 650,4    364,9 214,8
   ebből közfoglalkoztatott-

nak tekinti magáta) 64,6    168,3    103,7 67,8
Társas vállalkozás tagja 144,6    164,7    20,1 6,9
Vállalkozó, önálló 306,6    271,2    –35,4 4,7
Segítő családtag 12,3    13,6    1,3 –1,0
Belföldi telephelyen  

dolgozik 3 699,2    4 005,1    305,9 227,1
Külföldi telephelyen  

dolgozik 49,8    94,8    45,0 –1,7
Forrás: Munkaerő-felmérés.
a) A közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzési programban résztvevőkkel együtt, önbesorolás 
alapján.
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1.2. Üres álláshelyek
A javuló konjunktúrális kilátásokat, de legalábbis az ebbe vetett bizalmat 
jelzi, hogy 2014 II. negyedévében a versenyszféra üres álláshelyeinek 
száma a válság kezdete óta eltelt időszak ezen negyedévének legmagasabb 
értéke volt. A versenyszféra legalább 5 fős vállalkozásai 23,5 ezer állás 
betöltése érdekében tettek aktív lépéseket, ami nagyjából megegyezett az 
éven belül általában legmagasabb I. negyedévi értékkel.

3. ábra
Az üres álláshelyek számának alakulása a versenyszférában

1.3. Munkanélküliség, inaktivitás
2014 I. félévében a növekvő foglalkoztatás mellett jelentősen, közel 115 ezer 
fővel, 364,2 ezerre csökkent a munkanélküliek száma, jóllehet némileg még 
így is meghaladta a válság előtti szintet. A II. negyedévben a munkanélküli-
ségi ráta 8,0%-ra (a férfiaké 7,9%-ra, a nőké 8,1%-ra) mérséklődött,  
20,0%-os ifjúsági munkanélküliségi ráta mellett.

A regisztrált álláskeresők száma a korábbinál jobban közelített a munka-
erő-felmérés adatához, de annál hagyományosan magasabb. Ez a mutató az 
ILO munkanélküli létszámnál gyorsabban és közvetlenebbül reflektál a köz-
foglalkoztatásban bekövetkező változásokra, így a téli közmunkaprogram 
befejeződése miatt az év II. negyedévében némileg meghaladta az I. negyed-
évit. A regisztrált álláskeresők többsége semmilyen pénzbeli támogatásra 
nem jogosult. A rendszer 2011. szeptemberi átalakítása többek között 
jelentősen rövidítette a korábbi keresettől függő és magasabb összegű havi 
jövedelmet jelentő szakaszt. 2014-ben már csak átlagosan 61,3 ezren része-
sülhettek a megélhetéshez érdemben hozzájárulni képes járadékban, míg 
további 139 ezren rendszeres szociális segélyt kaptak. Ez utóbbiban része-
sülők száma májusban a téli közmunkaprogram befejeződésével kissé nőtt, 
majd júniusban visszaállt a korábbi szintre.

Jelentősnek mondható az állami munkaügyi központ által nyilvántartott 
álláshelyek száma, de ez a szám jellemzően csak a közfoglalkoztatás iránti 
igényt jeleníti meg.

Az év első félévében az önbesorolás alapján átlagosan 567 ezren tekintet-
ték magukat munkanélkülinek, 153 ezerrel kevesebben, mint egy évvel 
korábban. 

Az Eurostat munkaerő-piaci tartalék fogalmába a munkanélküliek mellett 
beletartoznak az inaktívak közül a munkát kereső, de azt azonnal kezdeni 
nem tudók, a munkát nem kereső, de dolgozni kívánók, illetve azok a nem 
teljes munkaidőben foglalkoztatottak, akik szeretnének teljes munkaidős 
munkát. Az így definiált munkaerő-piaci tartalék kategóriába 637 ezren tar-
toztak 2014 II. negyedévében, melyből 90,6 ezer fő minősült alulfoglalkoz-
tatottnak, míg 546,6 ezren munka nélkül voltak.
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Fő

Költségvetési szférában teljes munkaidőben alkalmazásban állók Költségvetési szférában nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Vállalkozások Nonprofit szervezetek

2. ábra
       A közfoglalkoztatottak létszámának havonkénti alakulása*

Forrás: Havi munkaügyi jelentés.
* 2012-ig csak a költségvetési szféráról van adat.

Forrás: Intézményi üres álláshely statisztika.
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3. tábla
A nyilvántartott álláskeresők főbb adatai és a rendelkezésre 
álló álláshelyek száma

Időszak

Nyilván- 
tartott 
állás- 

kereső

Ebből:

Rendel- 
kezésre 

álló állás- 
hely, db

pálya- 
kezdő

állás- 
keresési 
járadék-

ban, 
segély- 

ben

rend- 
szeres 
szoci- 

ális ellá- 
tásban

ellátat- 
lan

részesülő
fő

2013. 
január 648 451 73 772 87 026 220 836 340 589 47 405
február 676 516 77 451 84 544 243 150 348 822 43 866
március 620 126 73 924 65 179 230 077 324 870 167 712
április 551 990 65 672 57 512 200 699 293 779 121 338
május 515 074 59 618 54 140 187 247 273 687 82 558
június 497 001 60 721 52 994 177 379 266 628 80 013
2013. I. féléves 

átlag
 

584 860
 

68 526
 

66 899
 

209 898
 

308 063
 

90 482
2013. éves átlag 527 624 66 025 61 171 184 374 282 079 106 120
2014. 
január 437 153 53 349 63 034 132 437 241 682 122 157
február 443 558 55 541 64 849 138 059 240 650 95 972
március 431 474 55 270 59 704 136 229 235 541 138 787
április 413 739 52 825 56 230 130 939 226 570 110 106
május 514 356 62 431 64 129 158 782 291 445 191 018
június 438 571 56 049 60 068 138 783 239 720 185 254
2014. I. féléves 

átlag
 

446 475
 

55 911
 

61 336
 

139 205
 

245 935
 

140 549
2014 I./2013. I.  

(%)a)
 

76,3
 

81,6
 

91,7
 

66,3
 

79,8
 

155,3
a) 2014. I. féléves átlag / 2013. I. féléves átlag * 100.
Forrás: NMH regiszter (www.afsz.hu-statisztika).

A 15–64 éves népességen belül az év első félévében közel 7%-kal csökkent 
az inaktívak létszáma. A legnagyobb létszámú inaktív kategória a nyugdíjasok 
esetében 4,5%-os csökkenés volt, döntően a nyugdíjkorhatár fokozatos emelé-
sének köszönhetően. A tanulók közel hasonló arányú létszámcsökkenését a 
demográfiai okok mellett a várakozásoktól elmaradó tavalyi felsőoktatási jelent-
kezési szám és a megváltozott közoktatási életkori határ magyarázza. A közfog-
lalkoztatás kibővítésének sikerét jelzi viszont, hogy minden eddiginél alacso-
nyabb szintre csökkent a semmilyen juttatásban nem részesülő ún. egyéb 
inaktív kategóriába tartozók száma.

4. tábla
A 15–64 éves inaktívak száma munkaerő-piaci távollétük oka  
szerint, 2014. I. félév

Megnevezés
2014. I. félév 2014. I. félév/ 

2013. I. félév
férfi nő együtt férfi nő együtt

ezer fő %
Nyugdíjas 359,1 516,5 875,6 94,8 95,9 95,5
Gyermekgondozási  

ellátásban részesülő 2,7 235,6 238,3 64,1 91,2 90,8
Munkanélküliként, 

ellátásban részesülő 37,6 35,5 73,1 71,8 81,9 76,4
Tanuló 359,1 359,3 718,4 94,0 96,7 95,3
Ápolási díjban, árvaellá-

tásban részesülő 14,4 33,7 48,1 94,4 100,8 98,8
Egyéb inaktív 99,6  154,6 254,2 82,8 88,6 86,2
15–64 éves inaktívak  

összesen 872,4 1 335,1 2 207,5 91,5 94,1 93,1
Forrás:  Munkaerő-felmérés.

2. Kereset, munkaerőköltség

2.1. Bruttó kereset
2014 I. félévében a közfoglalkoztatottak nélkül számolt nemzetgazdasági 
szintű bruttó kereset 5,7%-kal felülmúlva az előző év azonos időszakára 
jellemzőt 246 840 forintra változott. A bruttó kereset alakulására ebben az 
időszakban csak két kisebb súlyú kormányzati intézkedés, a minimálbérre 

Alulfoglalkoztatott Munkakeresők, akik Rendelkezésre állnak, de nem

részmunkaidős nem állnak rendelkezésre keresnek munkát

Foglalkoztatott alulfoglalkoztatott nélkül  
4 030,9 ezer fő      

90,6a) ezer fő
Munkanélküli  
358,9 ezer fő

15–74 év es népesség 7 603,9 ezer fő

Foglalkoztatott 
 4 121,5 ezer fő 

Munkanélküli
358,9 ezer fő

Inaktív    
3 123,5 ezer fő

11,2
 ezer fő

176,5 ezer fő
Inaktiv  munkaerő-tartalék nélkül 

2 935,8 ezer fő

4. ábra
       Potenciális munkaerő-tartalék, 2014. II. negyedév

Forrás: Munkaerő-felmérés.
a) Tartalmazza a közfoglalkoztatást kiegészítő átmeneti képzésben részt vevőket.
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vonatkozó éves megállapodás, illetve a szociális területen dolgozók bérrende-
zése hatott. A minimálbér (és a garantált bérminimum is) az átlagkeresetnél 
kevésbé, mindössze 4%-kal emelkedett (98 ezer forintról 101 500 forintra, 
illetve 114 ezer forintról 118 ezer forintra változott), emiatt a gazdaság ala-
csony kereseti átlag jellemezte szegmenseiben dolgozók lemaradása nőtt.

A versenyszférát a közfoglalkoztatokkal együttesen 4,8, nélkülük számolva 
5%-os bruttó keresetnövekedési ütem jellemezte, az utóbbi mutató mögött 
a rendszeres kereset 4,3 és (a teljes bruttó keresetnek 2014 I. félévében 
8%-át kitevő) nem rendszeres kereset 14,1%-os növekedése húzódik meg. 
Az előző évi kedvező gazdasági eredményből tehát a vállalkozások nem 
alapbéremelésben, hanem inkább a prémium-, jutalomkifizetésben részesí-
tették a munkavállalóikat. A havi prémium, jutalom a fizikaiaknál 6,8 ezer 
forintot, a szellemieknél 40,3 ezer forintot jelentett, de például a villamos- 
energia, gáz-, gőzellátás szellemi dolgozói részére közel 560 ezer forint, a 
pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban pedig több mint 
450 ezer forint került átlagosan az év első felében prémium, jutalom és más 
eseti kifizetés jogcímén elszámolásra.

A költségvetési szféra keresetalakulási ütemét (és a keresetek színvonalát) 
igen jelentősen befolyásolja a közfoglalkoztatás adott időszaki kiterjedése. 
Mivel 2014 I. félévében az alacsony keresetű közfoglalkoztatottak létszáma 
közel 80%-kal múlta felül az előző év azonos időszakit, a költségvetési szféra 
bruttó keresetnövekedési üteme – a humán-egészségügyi, szociális szféra 
dolgozóit érintő bérrendezés és a tavaly szeptemberi jelentős pedagógus bér-
emelés áthúzódó hatása ellenére – csak 0,7% volt. A közfoglalkoztatottak nélkül 
számolt bruttó kereseti átlag a teljes költségvetési kereseti átlagot mintegy 30 
ezer forinttal haladta meg, 7,6%-os keresetnövekedési ütem mellett.

A nem rendszeres kereseti elemek súlya a költségvetési szférában jóval 
kisebb, mint a versenyszférában, és mivel a teljesítmények „extra” honorá-
lására (jutalomkifizetésre) alig van forrás, ide főleg a visszamenőleges 
keresetrendezés, vagy az elmaradt kifizetések utólagos elszámolása címén 
kerülnek be tételek. 2014 I. félévében a legnagyobb ilyen jogcímű kifizetés 
áprilisban a közigazgatás területén volt.

A foglalkoztatás súlyából következően az előbbi két szféránál a nemzet-
gazdasági szintű bruttó keresetek alakulására jóval kisebb hatást gyakorló 
nonprofit szervezeti kör bruttó kereseti átlaga 227 300 forint volt közfoglal-
koztatottak nélkül, illetve 204 900 forint azokkal együttesen számolva. Az 
előbbi adathoz a költségvetési szférára jellemzőt meghaladó 7,9%-os növe-
kedési ütem társult.

A költségvetési intézményeknél, illetve bizonyos feladatokat ellátó nonprofit 
szervezeteknél dolgozók közül a keresetbe nem számító kompenzációban 
részesülhetnek azok, akiknek nettó keresete a 2011. évtől érvényes jövedelmi 
adószabályok következtében csökkent. A sorozatos keresetrendezések hatásá-
ra az érintettek köre folyamatosan zsugorodik, de még 2014 I. félévében is 
219 ezren kaptak ilyen jogcímen havi 10 ezer forint körüli összeget.

2.2. Nettó kereset és gyerekek utáni kedvezmény
2014-ben sem a munkavállalói járulékok mértéke, sem a személyijövede-
lemadó-kulcsok nem változtak, így a nettó kereset növekedési üteme a 
bruttó keresetével azonosan alakult. Közfoglalkoztatottak nélkül számolva a 
nemzetgazdasági szintű nettó kereseti átlag 2014 I. félévében 161 700 
forintnak felelt meg. A versenyszférában dolgozók 165 200 forintot, a költ-
ségvetési szférában nem közfoglalkoztatás keretében dolgozók 154 500 
forintot, a közfoglalkoztatottak pedig átlagosan mintegy 51 ezer forintot 
vihettek haza.

A családi adókedvezményt 2014-től a munkavállalói nyugdíj- és egészség-
biztosítás járulék terhére is igénybe lehet venni, aminek a háztartások demo-
gráfiai és jövedelmi adatait is felhasználó szimulációs modell eredménye 
szerint a legalább három gyermeket nevelő keresőknél volt érdemi hatása. A 
gyermekszám szerinti kereseti különbségek így tovább nőttek, a három vagy 
több gyermeket nevelő foglalkoztatottak keresete a gyermekkedvezmény 
miatt közel 50 ezer forinttal „ér többet”, mint a gyermekteleneké.

A fogyasztóiár-index az év első félévében 0,1%-kal csökkent, ami a reál-
keresetek 3,1%-os (közfoglalkoztatottak nélkül számolva 5,8%-os) növeke-
dését eredményezte.

5. tábla

A teljes és a rendszeres bruttó átlagkereset alakulása, 2014. I. félév

Állománycsoport
Nemzetgazdaság összesen

Ebből:

versenyszféra költségvetés együtt költségvetés közfoglalkoztatottak 
nélkül

teljes bruttó  
átlagkereset

ebből:  
rendszeres 

teljes bruttó  
átlagkereset

ebből:  
rendszeres 

teljes bruttó  
átlagkereset

ebből:  
rendszeres 

teljes bruttó  
átlagkereset

ebből:  
rendszeres 

Ft/fő/hó

Fizikai 159 398 153 952 170 801 163 966 123 140 122 194 166 896 165 109 

Szellemi 319 079 293 326 378 606 338 301 251 561 241 881 255 990 246 039 

Együtt 235 022 219 959 250 769 231 054 205 916 199 341 235 835 227 731 

Előző év azonos időszaka=100%

Fizikai 101,0 100,8 104,5 104,1 92,2 92,4 104 104,2

Szellemi 105,6 105,3 105,5 104,6 106,9 107,6 108,1 108,7

Együtt 103,0 102,8 104,8 104,1 100,7 101,3 107,6 108,1
Forrás:  Havi munkaügyi jelentés.
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6. tábla
       A családi kedvezmény figyelembevételével számított nettó és  
        reálkereset alakulása, 2014. I. félév

Eltartott gyermekek 
száma

Számított 
nettó kereset, 

Ft/fő/hó

Nettó kereset Reálkereset Az 
alkalmazás-

ban állók 
létszám-

megoszlása, 
%

változása, %

2013 I. félévéhez 
 viszonyított változása, %

0 gyermek 150 523 3,3 3,4 48,5
1 gyermek 157 953 2,6 2,7 25,4
2 gyermek 176 976 2,5 2,6 20,1
3 vagy több gyermek 200 331 15,2 15,4 6,0
Nemzetgazdaság 

összesen 160 707 3,8 3,9 100,0
Forrás: A havi munkaügyi jelentés és a HKÉF adatait felhasználó mikroszimmulációs modell.

2.3. Munkaerőköltség
2014 II. negyedévében az élőmunka egy munkaórára vetített költsége  
4,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. A legkisebb változás  
– 0,8%-os növekedés – az építőiparban volt, ami az ágazat versenypozícióját 
javította, míg a másik szélsőértéket 6,5%-kal a közszolgáltatáshoz sorolt 
nemzetgazdasági ágak jelentették.

7. tábla
Munkaerőköltség-index alakulása főbb összetevők szerint,  
2014. II. negyedév (2013. II. negyedév = 100,0%)

Nemzetgazdasági ág Munka-
jövedelem

Szociális  
költség

Munkaerő-
költség

Ipar (B-E) 104,8    103,6    104,5    

Építőipar (F) 100,5    101,9    100,8    
Kereskedelem, szállítás és raktározás, 

vendéglátás, információ és kommuni-
káció, pénzügyi szolgáltatás, ingat-
lanügyletek, üzleti szolgáltatások 
(G-N) 104,4    103,7    104,3    

Ipar, építőipar és szolgáltatások 
 (közszolgáltatások nélkül)  (B-N) 104,4    103,6    104,2    

Közszolgáltatás (O-S) 106,5    106,6    106,5    

Nemzetgazdaság összesen,  
mezőgazdaság nélkül (B-S) 105,0    104,4    104,9    

Forrás: Havi munkaügyi jelentésen alapuló továbbvezetés.
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