
 
Együtt: 7 603,8 ezer fő                                                          
Ebből a nők aránya: 51,8%
A 15–24 évesek aránya: 14,6%

Együtt: 4 121,5 ezer fő Együtt: 358,9 ezer fő Együtt: 3 123,5 ezer fő
Ebből a nők aránya: 45,9% Ebből a nők aránya: 46,5% Ebből a nők aránya: 60,3%
A 15–24 évesek aránya: 6,2% A 15–24 évesek aránya: 17,9% A 15–24 évesek aránya: 25,4%

Együtt: 2 785,4 ezer fő
Együtt: 257,8 ezer fő Ebből a nők aránya: 60,8%
Ebből a nők aránya: 61,7% Együtt: 171,7 ezer fő A 15–24 évesek aránya: 25,6%

Ebből a nők aránya: 47,8%

Együtt: 338,0 ezer fő
Együtt: 3 854,4 ezer fő Ebből a nők aránya: 56,7%
Ebből a nők aránya: 44,8% A 15–24 évesek aránya: 23,3%

Együtt: 178,6 ezer fő
Ebből a nők aránya: 44,8%

Együtt: 3,4 ezer fő
Ebből a nők aránya: 18,8% Együtt: 90,8 ezer fő

Ebből a nők aránya: 45,2%
Együtt: 8,6 ezer fő A 15–24 évesek aránya: 14,7%
Ebből a nők aránya: 55,8%

Együtt: 441,2 ezer fő
Ebből a nők aránya: 31,7% járadékban részesül**

Együtt: 1 794,8 ezer fő
Ebből a nők aránya: 59,2%

Együtt: 13,3 ezer fő
Ebből a nők aránya: 62,7%

Együtt: 238,6 ezer fő
Ebből a nők aránya: 98,7%

Együtt: 3 654,4 ezer fő
Ebből a nők aránya: 47,5%

Együtt: 73,2 ezer fő
Ebből a nők aránya: 49,9%

Együtt: 3 269,1 ezer fő Együtt: 385,2 ezer fő Együtt: 714,3 ezer fő 
Ebből a nők aránya: 47,8% Ebből a nők aránya: 45,0% Ebből a nők aránya: 49,8%

Együtt: 302,5 ezer fő
Ebből a nők aránya: 64,0%

* Önbesorolás alapján. 
**Tartalmazza a saját jogú öregségi nyugdíjban; korhatár előtti ellátásban; rokkantsági, rehabilitációs vagy egyéb 
 egészségkárosodási ellátásban; özvegyi, szülői hozzátartozói nyugdíjban; ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülőket
***Az ápolási díjban, árvaellátásban részesülőkkel együtt.
****A közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programokban résztvevők az uniós ajánlásokkal összhangban foglalkoztatottak-
nak minősülnek, foglalkoztatási jellemzőik szerint azonban nem kerülnek besorolásra. A foglalkoztatottak foglalkozási viszony, 
illetve rész- vagy teljes munkaidős foglalkozás szerinti bontásban megjelenő létszámadatai ezért nem adják ki a teljes 
foglalkoztatotti létszámot.
***** Alkalmazottak létszáma a közfoglalkoztatást kiegészítő képzési programokban résztvevők nélkül.

90 napon belül

szerződéssel szerződéssel

2.1.2.1. A 15–74 éves népesség munkaerő-piaci státusa 2014. II. negyedévében
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Foglalkoztatottak**** Munkanélküliek Inaktívak

1 évnél rövidebb ideje

Határozatlan időre szóló

ellátásban részesül

társas vállalkozás tagja

Határozott időre szóló

Egyéb***

Nyugdíjban, egyéb ellátásban, 

Gyermekgondozási 

Álláskeresési, szociális

Nem kíván dolgozniRészmunkaidős

új állásban kezdők

Alkalmazott*****

foglalkoztatottak* munkát kereső 
munkanélküliek 

Teljes munkaidős 
foglalkoztatottak* 1 éve vagy annál

Szeretne munkát 

Nappali tagozatos tanuló

Segítő családtag

régebben munkát kereső 
munkanélküliek 

Szövetkezet tagja

ellátásban részesül

Egyéni vállalkozó és

Ebből: 
passzív munkanélküliek
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